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اصل تامین شادی و 
سعادت برای حداکثر 
مردم خود مستلزم 
دخالت اقتصادی

دولت است. 
جان اسـتوارت میل

آمار، طلوع رونق
 را تایید کرد

براساس محاس��بات مقدماتی و اولیه 
اداره حس��اب های اقتص��ادی بان��ک 
ناخال��ص داخلی  ، تولی��د  مرک��زی 
کش��ور به قیمت پایه و به قیمت های 
ثابت س��ال 1383 در فصل اول سال 
1393 ب��ه 480491 میلی��ارد ریال 

رس��ید که نسبت به رقم مشابه فصل 
اول سال 1392 به میزان 4.6 درصد 
رشد نشان می دهد. به گزارش روابط 
عمومی بانک مرکزی، تولید ناخالص 
داخل��ی در فص��ل اول س��ال 1392 
نس��بت به رقم مشابه س��ال 1391، 

مع��ادل 4/1 درصد کاهش یافته بود. 
بر این اس��اس می توان گفت، اقتصاد 
ایران پس از یک دوره رکود طوالنی، 
در فص��ل اول س��ال 1393 بهب��ود 

معناداری را تجربه کرده است.
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه
در بررس��ی رش��د ارزش اف��زوده بخش ه��ای 
مختلف این نکته حائز اهمیت است که تمامی 
گروه های عمده اقتصادی )اعم از کش��اورزی، 
نفت، صنایع و معادن و خدمات( در س��ه ماهه 
اول س��ال ج��اری از رش��د مثبت برخ��وردار 
بوده ان��د. این در حالی اس��ت که در فصل اول 
س��ال 1392، به جز گروه کش��اورزی، س��ایر 
گروه های عمده با رش��د منف��ی ارزش افزوده 

مواجه بودند. 
حس��ب روال معمول، داده ها و اطالعات مورد 
نیاز برای محاس��به رش��د اقتص��ادی از منابع 
آم��اری رس��می مربوط از قبی��ل وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت نفت، طرح آماری کارگاه های 
ب��زرگ صنعت��ی )اداره آم��ار اقتص��ادی بانک 
مرکزی(، سازمان توس��عه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، وزارت نیرو و طرح آماری 
فعالیت ه��ای بخ��ش س��اختمانی )اداره آم��ار 
اقتصادی بانک مرکزی( دریافت ش��ده اس��ت. 
همچنین در گروه خدمات نیز متناس��ب با هر 
یک از فعالیت ها، از منابع آماری و شاخص های 

قیمت مرتبط با موضوع استفاده شده است. 
همان گونه که اشاره شد، اطالعات رشد ارزش 
اف��زوده بخش ه��ای مختلف اقتص��ادی حاکی 
از آغاز روند بهبود و رونق نس��بی در مقایس��ه 
با دوره مش��ابه سال قبل اس��ت. بررسی سهم 
فعالیت های مختلف اقتصادی در رش��د تولید 
ناخالص داخلی نش��ان می دهد، ارزش افزوده 
زیرگ��روه »صنعت« و »بازرگانی، رس��توران و 
هتلداری« به ترتیب با سهمی معادل 1/5 و 1 

واحد درصد، نقش عمده ای )2/5 واحد درصد( 
را در رشد 4/6 درصدی تولید ناخالص داخلی 
به قیمت های ثابت س��ال 1383 در فصل اول 

سال 1393 ایفا کرده  است. 
گفتنی است، شاخص تولید کارگاه های بزرگ 
صنعتی )ک��ه حدود ۷0 درص��د ارزش افزوده 
بخش صنعت را پوش��ش می دهد( در سه ماهه 
اول سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل 
10درصد رشد داشته است. در میان 22 گروه 
عمده صنعتی، شاخص 13 گروه که در مجموع 
8۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص 
می دهند، در فصل اول س��ال 1393 نسبت به 

فصل اول سال 1392 رشد مثبت داشته اند. 
الزم اس��ت به این نکته توجه شود که اقتصاد 
ایران در طول دو س��ال گذش��ته با نرخ رش��د 
منف��ی مس��تمر مواجه ب��وده اس��ت. بنابراین 
رشد مثبت ایجاد ش��ده که جای خوشحالی و 
امیدواری دارد، عالوه بر داللت بر ش��روع دوره 
رونق نس��بی، ب��ه این معنی اس��ت که اقتصاد 
ایران مس��یر بهب��ود و بازیابی توان از دس��ت 
رفته خویش را می پیماید. مقایسه ارقام تولید 
ناخالص داخلی ب��ه قیمت پایه )1383=100( 
 4۷8۷39(  1391 س��ال های  اول  فص��ل  در 
میلی��ارد ری��ال(، 1392 )459252 میلی��ارد 
ری��ال( و 1393  )480491میلی��ارد ری��ال( 
نش��ان می دهد که در فصل اول س��ال 1393 
تولی��د ناخالص داخلی کش��ور ب��ه قیمت پایه 
)1383=100( توانسته افت صورت گرفته طی 

دو سال اخیر را جبران کند. 
درضمن مقایس��ه آمار تولید ناخالص داخلی 

ب��دون نفت )ب��ه قیمت پای��ه 1383=100( 
نش��ان می دهد تولید ناخال��ص داخلی بدون 
نف��ت ک��ه از 415438 میلی��ارد ری��ال در 
 409811 ب��ه   1391 س��ال  اول  س��ه ماهه 
میلیارد ریال در س��ه ماهه اول س��ال 1392 
کاهش یافته بود، در سه ماهه اول سال 1393 
به 428014 میلی��ارد ریال افزایش یافته که 
در مقایس��ه با رقم مش��ابه در سال 1392 و 
1391 ب��ه ترتی��ب 4/4 و 3 درصد افزایش را 
نشان می دهد. بنابراین می توان گفت، بخش 
غیرنفتی اقتصاد از بهبود بیش��تری برخوردار 
شده و س��هم بخش غیرنفتی اقتصاد افزایش 
یافته اس��ت. در عین حال باید توجه داشت، 
با وجود رش��د 4/6 درص��دی تولید ناخالص 
داخلی در فصل اول س��ال 1393 نس��بت به 
رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به 
مرحله رونق اقتصادی، س��طح تولید در فصل 
اول سال 1393 به میزان 8/۷ درصد پایین تر 
از رقم مش��ابه در فصل اول سال 1390 بوده 
و کماکان ظرفیت فعال نش��ده )خالی( قابل 
توجهی در اقتصاد وج��ود دارد. با وجود این، 
شروع رش��د مثبت اقتصادی در کنار کاهش 
قابل مالحظه تورم نش��ان می دهد که اقتصاد 
ایران طی یک س��ال گذشته در جهت صحیح 
گام برداش��ته اس��ت و این امی��دواری وجود 
دارد که با اس��تمرار سیاس��ت های درست و 
ثبات بخ��ش اقتص��ادی و بهب��ود فضای کلی 
اقتصاد و کس��ب و کار، ش��اهد تداوم و تقویت 
ای��ن رون��د و بهب��ود هرچه بیش��تر عملکرد 

فعالیت های اقتصاد کشور باشیم.

بانک مرکزی از رشد 4/6 درصدی اقتصاد ایران در بهار امسال خبر داد

اظهار نظر دبیر انجمن شرکت های راهسازی درباره ورود سرمایه گذاران به پروژه های نیمه تمام راهسازی 

پشت دستمان را داغ کردیم که سرمایه گذاری نکنیم

راهکارهایی برای همگامی با تحول، بازنگری و بازآفرینی

هفت »سین« بنیادی مدیریت

چگونه المپ قاچاق تبدیل  به تولید  داخلی می شود

آمار، طلوع رونق را تایید کرد

معرفی آژانس ها، هتل ها، تورهای معتبر در صفحه 10
راهنمای سفر به ایران وجهان

به مناسبت 5 مهر روز جهانی گردشگری با شعار »گردشگری و توسعه جوامع محلی«

گردشگری راه درازی تا صنعت دارد

با ش��روع فصل پاییز و زمان بازگش��ایی 
مدارس و دانشگاه ها، هر شهروند ساکن 
یک ش��هر بزرگ، مشکل مشترکی را با 
دیگر شهرنش��ین های هر نقط��ه از دنیا 
تجربه خواهد کرد: »حجم سنگین تری 
از ترافی��ک«. در ش��هرهای ب��زرگ و 
با ن��وع زندگی م��درن ام��روزی، مردم 
همیشه عجله دارند و همه وقت ندارند؛ 
به خصوص با ش��روع فصل پاییز هرچه 
زود تر از خانه بی��رون می روند، دیر تر به 
مقصد می رس��ند.  مس��ئوالن، در همه 
جای دنیا، سال هاست که به دنبال پیدا 
کردن راه حلی برای این معضل ترافیک 
شهری و فصلی هستند. در حال حاضر، 
یکی از راه حل ها، افزایش تعداد اتوبوس، 
مت��رو، قطارهای ش��هری هم زم��ان با 
بازگشایی دوباره مدارس و در ساعت های 

پرترافیک صبح...
صفحه 16

در پاییز، با هم 
رفت و آمد کنیم 

نوشین پیروز
روزنامه نگار و جهانگرد

یادداشت

 کافه مدیران
مدیریت زنان را در گفت و گو با 
هانیه رحیمی بررسی می کند

 فرهنگ بازار
باید تغییر کند
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نورومارکتینگ؛ روشی جدید برای برقراری ارتباط با مخاطب

دستیابی به عمیق ترین
12الیه های ذهنی مشتری با مغزشناسی



نفت و نیرو2

نهمین نمایشگاه ایران پالست 
با حض��ور 760 ش��رکت داخلی 
و خارج��ی در مح��ل دائم��ی 
نمایشگاه های بین المللی تهران 
در حال برگزاری است و موجب 
ش��ده تا نگاه های بخش دولتی 
نس��بت به صنایع پتروشیمی و 
موفقیت های بخش خصوصی در 
این حوزه دقیق تر شود، به طوری 
که بس��یاری از مسئوالن دولتی 
با اب��راز رضای��ت از عملکرد این 
بخش عالوه بر حمایت از فعالیت 
بخ��ش خصوصی پتروش��یمی 
خواه��ان افزایش ص��ادرات نیز 
هستند.  محمدرضا نعمت زاده، 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
در افتت��اح ای��ن نمایش��گاه ب��ا 
رضایت از ص��ادرات محصوالت 
پتروش��یمی از افزای��ش حجم 
صادرات محصوالت پتروشیمی 
در آینده نزدی��ک خبر می دهد. 
همچنین عباس ش��عری مقدم، 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع 
پتروشیمی نیز از اعالم آمادگی 
برای هم��کاری و تعامل با بخش 
خصوصی توانمند و فعال در حوزه 
صنایع پتروشیمی خبر می دهد.  
ب��دون ش��ک اع��الم حمای��ت 
رس��می ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی از بخش خصوصی 
توانمن��د ایران��ی می تواند نقطه 
آغاز حرفه ای فعالیت این بخش 
باش��د، س��رمایه گذاری بخ��ش 
خصوصی به دلیل فضای کار باز 
در پتروشیمی در مقایسه با سایر 
صنایع وابسته به نفت بیشتر بوده 
و خوشبختانه با تمامی مشکالت 
موجود این بخش توانسته است 
از فضای موجود به نحو احس��ن 
استفاده کند تا حمایت دولت را 

به خود جلب کند. 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در این نمایشگاه اعالم 

کرده است: »صنعت پتروشیمی 
ایران برای محقق ش��دن رش��د 
و توس��عه خ��ود نیازمند جذب 
جدی��د  س��رمایه گذاری های 
از س��وی بخ��ش خصوص��ی و 

شرکت های بین المللی است.«
ب��ا ای��ن وج��ود بای��د دی��د 
روی  پی��ش  مش��کالت  ک��ه 
سرمایه گذاران بخش خصوصی 
در پتروش��یمی چیست؟ به ویژه 
صنایع تکمیلی پتروش��یمی که 
عموم��ا خصوصی هس��تند چه 

انتظاراتی دارند. 
این در حالی اس��ت که الزمه 
بخ��ش  تعام��ل  و  هم��کاری 
خصوصی و دولت این اس��ت که 
ابتدا ارز تک نرخی شود؛ بسیاری 
از سرمایه گذاران این موضوع را 
خواس��تار و معتقدند که عملی 
نش��دن آن اجح��اف در ح��ق 

تولید کنندگان داخلی است. 
اصغ��ر خطیب��ی، مدیرعامل 
ش��رکت س��یندژ در ای��ن باره 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید : 
»الزمه حمایت از صنایع تکمیلی 
پتروش��یمی این است که دولت 

کمک کند تا صنعت باالدس��تی 
پتروش��یمی از شرایط انحصاری 
خارج ش��ود. به عبارت س��اده تر 
موفقیت صنعت پتروش��یمی در 
کشور نگاه کالن دیدن و مکمل 
دانس��تن صنای��ع باال دس��تی و 
تکمیلی پتروش��یمی اس��ت. در 
حال حاضر بس��یار ی از صنایع 
تکمیل��ی در تامین م��واد اولیه 
خود با مس��ائل متعددی مواجه 
می شوند که ریش��ه این رفتارها 
ش��رایط ویژه صنایع پتروشیمی 

باال دستی است.«
 اما محسن صفایی، مدیرعامل 
گروه صنعتی همارشتن با اشاره 

به اینکه حمایت دولت می تواند 
به��ره وری صنای��ع تکمیل��ی را 
افزایش دهد، به »فرصت امروز« 
می گوید: »یک��ی از انتظارات ما 
تامین مواد اولیه مورد نیاز به وفور 
و قیمت مناس��ب است تا قیمت 
تمام ش��ده محص��والت کاهش 
یابد. با این شرایط است که عالوه 
بر حفظ بازار داخل��ی می توانیم 
بازارهای خارج��ی را برای خود 
داشته باش��یم و در عرصه رقابت 
با ش��رکت های خارج��ی موفق 
باش��یم. تک نرخی ش��دن ارز از 

دیگر انتظارهای ما است.«
بدون ش��ک درخواس��ت های 

بخش تکمیلی پتروشیمی بیش 
از این موارد است اما اگر دولت به 
دنبال حمایت از بخش خصوصی 
است باید با برگزاری نشست های 
تخصصی درخواست ها و نیازهای 
آنها را شناساس��ی و نس��بت به 

برطرف کردن آن اقدام کند. 
ام��ا در ای��ن می��ان صنای��ع 
باالدستی پتروش��یمی _ که از 
دید صاحبان صنایع پایین دستی 
پتروشیمی وضعیت مناسب تری 
دارند - درخواست ها و انتظارهای 
دیگ��ری دارن��د. رضا امی��ری، 
مدیرعام��ل پتروش��یمی بن��در 
امام در این خص��وص به روزنامه 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»س��رمایه گذاری در این بخش 
نیازمند س��رمایه زیادی اس��ت، 
از ای��ن رو دول��ت می توان��د ب��ا 
حمای��ت از این بخش ش��رایط 
را برای س��رمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی فراهم کن��د. از همه 
مهم تر باید تالش شود تا بانک ها 
بیش از گذشته در سرمایه گذاری 

پتروشیمی ها دخیل شوند.«
وی معتق��د اس��ت »ب��ازده 
س��رمایه گذاری  دیرهن��گام 
در این بخ��ش موجب ش��ده تا 
سرمایه گذاران کمتر در این حوزه 
فعال ش��وند اما با اعالم افزایش 
صادرات می توان امیدوار بود که 
سرمایه گذاران بیشتری را شاهد 

باشیم.«
چالش ه��ای  و  مش��کالت 
پیش روی صنعت پتروش��یمی، 
آن ه��م در ش��رایط تحری��م 
بس��یار زیاد اس��ت. تالش های 
س��رمایه گذاران در چند س��ال 
اخیر با توجه به وجود تحریم ها، 
توانمندی سرمایه گذاران بخش 
خصوصی را تاییده کرده اس��ت، 
از ای��ن رو الزم می دانی��م دولت 
حداقل در صنعت پتروش��یمی 

دست از تصدی گری بردارد. 

صادراتمحصوالتپتروشیمیافزایشمییابد

اعالم حمایت از صنایع پتروشیمی خصوصی
امریکاییهاازپروژهساخت

خطلولهتاپیکنارگذاشتهشدند
ترکمنس��تان ش��رکت های ش��ورون و اگزون موبیل، 
غول های نفتی ایاالت متحده را از رقابت بر س��ر رهبری 
کنسرسیوم اجراکننده خط لوله انتقال گاز ترکمنستان، 

افغانستان، پاکستان و هند کنار گذاشته است. 
به گزارش پترونت به نقل از گلف تودی، این اتفاق پس از 
آن روی داد که درخواست این دو شرکت مبنی بر دریافت 

سهام برابر در این پروژه با مخالفت مواجه شده بود. 
مقامات رسمی اعالم کرده اند که این دو شرکت در قبال 
تضمین منابع مالی برای س��اخت این خط لوله خواستار 
داشتن سهام برابر در این پروژه شده بودند. ترکمنستان 
با این درخواست ش��رکت های امریکایی مخالفت کرده و 
آنها را از رقابت بر سر به دست آوردن رهبری کنسرسیوم 

اجراکننده این پروژه کنار گذاشته است. 
ترکمنس��تان تمایل دارد که امتیاز اس��تخراج گاز در 
میادین دریایی را به این دو شرکت اعطا کند که البته برای 

آن نیازمند تغییر دادن قوانین است. 
طبق اظهارات مقامات رسمی، در حال حاضر و با شرایط 
پیش آمده، شرکت فرانس��وی توتال و پتروناس مالزی به 
کارزار فوق ورود پیدا کرده  و اعالم کرده اند  به شرکت در 
عملیات استخراج گاز در ترکمنس��تان بدون درخواست 

مالکیت سهام در پروژه عالقه مند هستند. 
خط لوله تاپی رقیب خط لوله صلح است که طبق برنامه 
قرار است گاز ایران را به پاکس��تان منتقل کند. خط لوله 
تاپی، گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و 

سپس هند خواهد رساند. 

استانمرکزیساالنه5/5میلیارد
مترمکعبگازمصرفمیکند

مدیرعامل شرکت گاز اس��تان مرکزی گفت: 40درصد 
گاز استان در شهرستان ساوه مصرف می شود. 

محسن کهوند، در جلسه شورای اداری شهرستان ساوه 
با اعالم این خبر اظهار کرد: از مجم��وع 5.5 میلیون متر 
مکعب مصرف گاز کل استان در س��ال، 3.5 میلیارد متر 
مکعب آن در نیروگاه، پاالیش��گاه و پتروش��یمی شازند و 
دو میلیارد متر مکعب در سطح اس��تان مصرف می شود 
که از ای��ن میزان 800 میلیون متر مکعب در شهرس��تان 
ساوه مصرف می ش��ود. وی بیان کرد: اس��تان مرکزی در 
ش��بکه گذاری گاز رتبه نه��م و در نصب انش��عابات رتبه 
یازدهم کش��ور را دارد و درصدد هس��تیم با تالش بیشتر 

و جذب اعتبارات سهم خود را در کشور افزایش دهیم. 

توزیعبنزینیورو٤دراصفهان

 معاون وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران از توزیع سراسری بنزین 
یورو 4 و نف��ت گاز یورو 3 در کالنش��هر اصفهان از هفته 
آینده خبر داد.  به گزارش شانا، عباس کاظمی، با اشاره 
به اینکه از هفته آینده در تمام جایگاه های سوخت شهر 
اصفهان بنزین یورو 4 توزیع می ش��ود، تصریح کرد: این 
نوع بنزین حاصل تغییر نرم افزاری در واحدهای عملیاتی 
این پاالیشگاه بوده که قادر است نیاز روزانه شهر اصفهان 
را به بنزین یورو 4 تامین کند.  مدیرعامل ش��رکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: با ابتکار 
مهندسان و متخصصان شرکت پاالیش نفت اصفهان، با 
تغییر در کارکرد واحدهای عملیاتی این پاالیشگاه روزانه 
٢.5 میلیون لیتر بنزین یورو 4 و ب��ه همین میزان نفت 
گاز یورو 3 تولید و هفته آینده در ش��هر اصفهان توزیع 
خواهد شد.  کاظمی، کاهش آلودگی زیست محیطی در 
کالنش��هر اصفهان را از مهم ترین مزایای توزیع این نوع 
بنزین برشمرد و افزود: با راه اندازی واحد ایزومریزاسیون، 
طرح بنزین س��ازی این پاالیش��گاه در بهمن ماه امسال 
بخش قابل توجه ای از بنزین تولیدی پاالیشگاه اصفهان 
به اس��تاندارد یورو 4 ارتقا خواهد یافت.  پیش از این نیز 
از ابتدای تیرماه 70 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در تبریز 

توزیع شده بود. 

بازگشتمدیریتسهامعدالت
پتروشیمیهابهدولت

مع��اون وزیر نفت 
در امور پتروش��یمی 
از بازگشت مدیریت 
ل��ت  عدا س��هام 
ب��ه  پتروش��یمی ها 
ش��رکت ملی صنایع 

پتروشیمی خبر داد.
عباس ش��عری مقدم روز گذش��ته در حاش��یه نهمین 
نمایشگاه ایران پالست در گفت وگو با خبرنگاران با تاکید 
بر اینکه مدیریت سهام عدالت در شرکت های پتروشیمی 
واگذار ش��ده به بخش خصوصی به ش��رکت ملی صنایع 
پتروشمی بازگشته است، گفت: به عنوان مثال در شرکت 
هلدینگ خلیج فارس 40 درصد از س��هام این ش��رکت 
مربوط به س��هام عدالت اس��ت که با احتساب ٢0 درصد 
مالکیت سهام ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی در این 
هلدینگ، مدیریت سهام آن در هلدینگ خلیج فارس به 

60 درصد رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ٢0 تا 30 درصد از سهام ١0 شرکت 
پتروشیمی خصوصی سازی شده مربوط به سهام عدالت 
است، گفت: در دو شرکت نیز سهم سهام عدالت هر کدام 
١0 درصد اس��ت که مدیریت آن به ش��رکت ملی صنایع 

پتروشیمی واگذار شده است.
شعری مقدم با بیان اینکه در بازدیدهای خود از نهمین 
نمایشگاه ایران پالست تمام غرفه داران داخلی و خارجی 
از مدیریت برگزاری نمایش��گاه رضایت داش��تند، گفت: 
خوش��بختانه امس��ال چهار هزار مترمربع ب��ه غرفه های 
خارجی اختصاص داده شده که نسبت به سال ٩١ چهار 
برابر افزایش یافته است، ضمن آنکه به لحاظ تعداد میزان 
مشارکت شرکت ها و کش��ورهای خارجی نسبت به دوره 

گذشته ٢/5 برابر شده است.
معاون وزی��ر نفت در امور پتروش��یمی گفت: امس��ال 
برای نخس��تین بار ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی 
به عنوان اداره کننده نمایش��گاه نبوده و این کار را شرکت 
هلدینگ خلیج فارس برعه��ده دارد که این موضوع یکی 
از ویژگی های این دوره نمایش��گاه به ش��مار می آید. در 
سال های گذشته پتروشیمی به عنوان متصدی برگزاری 
نمایش��گاه حضور داش��ت در حالی که امسال فقط نقش 

حاکمیتی دارد.
ش��عری مقدم با تاکید ب��ر اینکه بعید اس��ت در دوران 
نمایش��گاه قرارداد یا تفاهم نامه ای خاصی منعقد ش��ود، 
گفت: تاکنون ب��ا برخی از ش��رکت های خارج��ی مانند 
اتریش مذاکراتی داشته ایم، همه این شرکت ها امیدوارند 
تحریم ها حذف شود، بر همین اس��اس هم اکنون آنها در 

حال زمینه سازی برای حضور دوباره در ایران هستند.
وی گفت: در خالل نمایش��گاه ایران پالس��ت، شرکت 
ملی صنایع پتروش��یمی به دنبال راهکارهایی برای حل 
مشکالت تشکل ها و انجمن های خصوصی در این صنعت 
است و قصد داریم با همفکری آنها دالیل توسعه نامناسب 

صنایع پایین دستی صنعت پتروشیمی را پیدا کنیم.
ش��عری مقدم یکی از دالیل توس��عه نیافتگ��ی صنایع 
پایین دس��تی در صنعت پتروش��یمی را خصوصی سازی 
نادرس��ت در بخش های باالدستی دانس��ت و گفت: این 
خصوصی سازی بدون ایجاد مقدمات و فرهنگ الزم انجام 
ش��ده و هم اکنون تفکر الزم برای توسعه در شرکت های 

پتروشیمی خصوصی شده وجود ندارد.

سوآپنفتایرانوروسیه
ازمسیرآذربایجان

سفیر جمهوری آذربایجان در روسیه گفت: این کشور 
در حال بررسی مشارکت در س��ازماندهی صادرات نفت 

ایران به روسیه از طریق یک سوآپ سه جانبه است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت پایانه های نفتی 
ایران، بلبل اوغلو، س��فیر جمهوری آذربایجان در روسیه 
اظهار کرد: در حال حاضر در بخش برق ارتباطاتی ایجاد 
کرده ایم، ای��ن امر امکان پذیر اس��ت، ول��ی هنوز قطعی 

نشده است. 
به گزارش ایتارتاس، در حال حاضر جمهوری آذربایجان 
با ای��ران س��وآپ گاز دارد ت��ا گاز جمه��وری خودمختار 
نخجوان را تامین کند. جمهوری آذربایج��ان و ایران، به 
وس��یله خط لوله گاز یک میلیون و 474 هزار کیلومتری 
قاضی-محمد- آستارا متصل هستند که ٢٩6.5 کیلومتر 

آن در خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد. 
این مسیر بخش��ی از خط لوله قذاق - آس��تارا - ایران 
است که در سال ١٩7١ به بهره برداری رسید. سه ایستگاه 
کمپرس��ور در مناط��ق قاضی-محمد، آغ��داش و قذاق 
در این مس��یر س��اخته ش��ده اس��ت. قطر این خط لوله 

١٢00 میلی متر است. 
شرکت نفت دولتی سوکار جمهوری آذربایجان گاز خود 
را تحت قراردادی با گازپروم ک��ه در اکتبر ٢00٩ به امضا 

رسید، به روسیه صادر می کند. 
پیش از ای��ن علی ماجدی، مع��اون ام��ور بین الملل و 
بازرگانی وزی��ر نفت در گفت وگ��و با ایرنا از درخواس��ت 
جمهوری آذربایج��ان برای افزایش حجم س��وآپ گاز به 

ایران خبر داده بود. 
وی با اشاره به جزییات تبادل گازی با آذربایجان، اظهار 
کرد: حجم سوآپ گاز با این جمهوری کمتر از یک میلیارد 
مترمکعب گاز در سال است که در طول سال جریان دارد. 
معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت افزود: گاز را از 
آذربایجان دریافت کرده و به نخجوان تحویل می دهیم و 
بخشی را به عنوان حق سوآپ دریافت می کنیم. وی ادامه 
داد: آذربایجان درخواست افزایش حجم سوآپ گاز با ایران 
را مطرح کرده که در جلسه کمیسیون مشترک دوکشور 

این درخواست بررسی می شود. 
قرارداد سوآپ گاز طبیعی ایران و جمهوری آذربایجان 
در س��ال ٢005 میالدی میان مقامات دو کشور به امضا 
رسید. براس��اس قرارداد ٢5 س��اله، ایران گاز تحویلی از 
آذربایج��ان را از طریق مرز آس��تارا به نخجوان س��وآپ 

می کند. 
جمهوری خودمخت��ار نخجوان، بخش��ی از جمهوری 
آذربایجان و مرکز آن شهر نخجوان است. ارمنستان بین 
جمهوری خودمختار نخجوان و جمهوری آذربایجان قرار 
گرفته، بنابرای��ن، این دو اقلیم برای تعام��ل با یکدیگر از 

خاک جمهوری اسالمی ایران استفاده می کنند. 

پتروشیمی

سوآپ نفت 

خط لوله صلح

خبر استانی 

بنزین 

خبر
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الههابراهیمی

نمایشگاهایرانپالست
نمایش��گاه بین الملل��ی ایران پالس��ت از س��ال ١38١ و ب��ا 
سازماندهی ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی آغاز به کار کرد و 
طی سالیان بعد نیز تا س��ال ١385 به صورت ساالنه برگزار شد. 
از دوره ششم به بعد به منظور ارتقای کیفی نمایشگاه و پرهیز از 
همزمانی با سایر نمایشگاه های مهم بین المللی مشابه، برپایی آن 
به صورت دوساالنه در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

قرار گرفت. 

معاون برنامه ری��زی و امور اقتصادی وزارت 
نیرو با تاکید ب��ر اینکه متول��ی تولید، توزیع 
و انتق��ال ب��رق، وزارت نیرو اس��ت، در مورد 
تالش های اخی��ر وزارت نفت ب��رای صادرات 
برق با مش��ارکت بخش خصوص��ی گفت: در 
تالش��یم بخش��ی از کارهای مربوط به تولید 
برق را به بخ��ش خصوصی واگ��ذار کنیم، اما 
نه به صورت تم��ام و کمال، بلک��ه وزارت نیرو 
به نیابت از دولت وظیف��ه حاکمیتی دارد که 
در تولید و توزیع برق حضور داش��ته باش��د.  
علیرضا دائمی، در گفت وگو با ایسنا، در مورد 
اطالعی��ه وزارت نفت مبنی ب��ر جذب بخش 
خصوصی و صادرات برق از طریق مش��ارکت 
در زمینه واگذاری گاز رای��گان افزود: متولی 
تولید، توزیع و انتقال برق وزارت نیرو اس��ت.  
مع��اون برنامه ریزی و ام��ور اقتصادی وزارت 
نیرو تصریح کرد: وزارت نیرو به نیابت از دولت 
مس��ئول تامین پایدار برق اس��ت و به همین 
دلی��ل، م��ا از واژه متولی اس��تفاده می کنیم.  
دائمی، در مورد تمایل وزارت نفت به صادرات 
برق گفت: برخی کارها می تواند با هماهنگی 
بین وزارت نفت و نیرو انجام شود و برای اینکه 

بخش های خصوصی در تولید و صادرات برق 
ورود پیدا کنند، این هماهنگی اقدام نادرستی 
اس��ت، اما باید توجه کنیم ک��ه وظیفه تولید، 
توزیع و انتقال برق به عهده وزارت نیرو است 
 و تمام کارها باید ب��ا هماهنگی این وزارتخانه 

انجام شود.  

معاون برنامه ریزی و مهندس��ی ش��رکت 
توزیع برق س��منان از س��اخت 7٢ ایستگاه 
هوایی توزیع برق از ش��روع سال جاری تا به 

حال در استان خبر داد. 
س��یدمحمد حس��ینی نژاد بیان ک��رد: از 
ابت��دای امس��ال تاکن��ون، ط��رح اصالح و 
بهینه سازی 38 دستگاه پست هوایی و یک 
ایستگاه زمینی توزیع برق در استان به اجرا 

درآمده است. 
وی با عن��وان اینکه 3٢ هزار متر ش��بکه 
فشار متوس��ط هوایی و زمینی برقرار شده، 
یادآور شد: ١7 هزار و 600 متر خطوط فشار 
ضعیف زمینی و هوایی نیز دایر ش��ده است. 
حدود ٢8 هزارمتر خطوط توزیع برق فشار 
متوس��ط و فش��ار ضعیف در س��طح استان 

اصالح و بهسازی شده است. 
وی با اش��اره به اینکه 607 دستگاه چراغ 
جدید در سامانه روشنایی معابر استان نصب 
شده، افزود: عملی��ات بهینه سازی یک هزار 
و ٢58 عدد چراغ هم به انجام رسیده است. 

معاون برنامه ریزی و مهندسی این شرکت 
خاطر نش��ان کرد: با جذب 5 ه��زار و ١46 

مش��ترک جدید برق در شش ماهه نخست 
امس��ال، هم اینک این ش��رکت به بیش از 

334 هزار مشترک خدمات ارائه می کند. 
وی همچنی��ن اعتب��ار صرف ش��ده برای 
اقدام��ات و فعالیت ه��ای ذک��ر ش��ده را 
50 میلیارد و 753 میلیون ریال عنوان کرد. 

متولیتولید،توزیعوانتقالبرق
تنهاوزارتنیرواست

ساخت72ایستگاهتوزیعبرق
دراستانسمنان

پی��ک مصرف ب��رق کش��ور پنجش��نبه 
درمقایس��ه با روز مش��ابه پارس��ال بیش از 

١١00 مگاوات افزایش یافت.
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی وزارت 
نیرو )پاون(، در ای��ن روز پیک مصرف برق 
کشور 38 هزار و ٢5٢ مگاوات به ثبت رسید، 
درحال��ی که پی��ک مصرف برق کش��ور در 
روز مش��ابه پارس��ال 37 هزار و ٩١ مگاوات 
گزارش ش��ده بود. پریروز پیک مصرف برق 
کشور درمقایس��ه با روز مشابه سال گذشته 
١١6١ م��گاوات افزایش یاف��ت. همچنین 
میزان ذخی��ره نیروگاه های کش��ور در روز 
گذشته به ٢083 مگاوات رسید. همچنین 
در این روز صنایع کش��ور س��ه هزار و 458 

مگاوات برق مصرف کردند. روز پنجش��نبه 
میزان مبادله ه��ای برون مرزی ب��رق ایران 
با کش��ورهای همس��ایه به ١3١6 مگاوات 
رس��ید. مجموع میزان ص��ادرات برق ایران 
به کشورهای افغانس��تان، عراق، پاکستان، 
ارمنستان و ترکیه ١038 مگاوات و مجموع 
واردات ب��رق از کش��ورهای ارمنس��تان و 
ترکمنستان به میزان ٢78 مگاوات ثبت شد. 
تراز تبادل برق ایران با کش��ورهای همسایه 

روز گذشته به مثبت 760 مگاوات رسید.
جمهوری اس��المی ایران با کش��ورهای 
ارمنستان، پاکس��تان، ترکمنستان، ترکیه، 
جمهوری آذربایج��ان، عراق و افغانس��تان 

انرژی مبادله می کند.

پیکمصرف1100مگاواتافزایشیافت



3 کار و تولید

تبدیل ش��دن قاچاقچیان به 
تولیدکنن��ده، دالل��ی و قاچاق 
المپ های ارزان چینی از طریق 
تجارت چمدانی، بخش کوچکی از 
مشکالتی است که تولیدکنندگان 
المپ با آن مواجه هس��تند و هر 
روز فض��ای تولید را ب��رای آنها 
تاریک تر می کند.  پای حرفشان 
که می نشینی، داستان های جالبی 
برای گفتن دارند؛ داستان هایی 
که تعجب انگی��ز و در عین حال 
تلخ اس��ت. اما با این حال احمد 
محس��نی، دبیر انجم��ن صنفی 
کارفرمایی تولیدکنندگان المپ 
و محمد صاحبی، عضو این انجمن 
در »فرصت امروز« حضور یافتند 
تا درباره مش��کالت این صنعت 
گفت وگو کنیم.  از س��ال 1373 
صنعت تولید الم��پ کم مصرف 
وارد ای��ران و بخ��ش خصوصی 
از س��ال 1374 وارد این صنعت 
ش��د. این صنعت نیز مانند همه 
صنایع دیگر ب��ا موانع متعددی 
دس��ت و پنجه نرم کرده اس��ت.  
یک��ی از بزرگ ترین مش��کالت 
این صنعت به گفته محس��نی، 
قاچاق الم��پ به داخل کش��ور 
اس��ت. این صنعت هم به دلیل 
مشکالت جاری در تمام صنایع 
نمی تواند با هم��ه ظرفیت خود 
فعالیت کند و از سوی دیگر ورود 
محصوالت قاچاق به بازار شرایط 
را کمی برای رقابت نابرابر تر کرده 
است.  احمد محسنی در این باره 
به »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
»اگر کارخانه ه��ای تولید المپ 
با صددرص��د ظرفی��ت فعالیت 
کنند، می توانند نی��از تمام بازار 
را برط��رف کنند، اما متاس��فانه 
اکنون کارخانه های تولید المپ 
با 10 تا 20 درصد ظرفیت فعالیت 
می کنند. ش��رکتی که ظرفیت 
این را دارد ت��ا 31 میلیون المپ 

تولید کند، در س��ال جاری فقط 
دو میلیون و 700 هزار المپ تولید 
کرده اس��ت.« او می افزاید: »در 
شرایطی که مواد اولیه تولید همه 
صنایع وارداتی اس��ت و شرایط 
به گونه ای شده که بیش از نیمی 
از تولیدکننده ها ب��ه واردکننده 
تبدیل ش��ده اند، چ��ه می توان 
کرد؟ یعنی تولید معن��ا ندارد و 
همه مونتاژ است.« اما قاچاق در 
این صنعت گویی شکل نوینی به 
خود گرفته است. تا پیش از این 
المپ های قاچ��اق از طریق مرز 
عراق به کش��ور وارد می شد که 
عمدتا هم از کیفیت بسیار پایینی 
برخوردار بود و بارها مورد اعتراض 
تولیدکنندگان المپ قرار گرفت. 
حاال اما شرایط تغییر کرده است.  
صاحبی درباره تغییر شکل قاچاق 
بیان می کند: »شرایط به شکلی 
اس��ت که ش��خص در شهرهای 
مرزی مجوز تاس��یس کارخانه 
تولید المپ می گیرد، س��وله ای 
هم اجاره و قطعات قاچاق را از آن 
س��وی مرز وارد می کند و پس از 

سر هم بندی با یک مهر استاندارد 
و بدون دردسر تعرفه باال، المپ را 

وارد بازار می کند.«

مجوزها بیش از حد نیاز
وقتی صحب��ت از صدور مجوز 
برای فعالی��ت کارخانه ها در یک 
موضوع مشترک می شود، اصوال 
تولیدکنندگان نوک پیکان خود 
را به سمت وزارت صنعت، معدن 
و تجارت می گیرند، زیرا معتقدند 
وزارتخانه باید ظرفیت های صنایع 
را بررسی کند و بیش از حد نیاز 
در یک موضوع مجوز صادر نکند.  
محسنی در این باره معتقد است: 
»در حال حاض��ر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای تولید 400 
میلیون المپ پروانه بهره برداری 
صادر کرده است، نیاز کشور 70 تا 
80 میلیون است که با این شرایط 
می توان گفت بیش از نیاز داخلی 
نیز پروانه بهره برداری صادر شده 
با این حال هنوز بخش اعظمی از 
نیاز بازار از طریق واردات تامین 
می ش��ود. وزارت صنعت به هیچ 

عنوان ب��ا انجمن ه��ای فعال در 
حوزه صنعت مشورت نمی کند.«

یارانه تولید المپ چه شد؟ 
در س��ال 1387 طبق مصوبه 
هیات وزیران، یارانه ای برای تولید 
المپ های کم مصرف به تصویب 
رسید تا به تولیدکنندگان المپ 
پرداخت شود و در همین راستا 
میزان تولید الم��پ کم مصرف 
در کش��ور افزایش پیدا کند، اما 
به اعتقاد انجمن تولیدکنندگان 
المپ این حمایت نتوانس��ته به 
ه��دف مورد نظ��ر خود برس��د.  
محسنی می گوید: »ما در جلساتی 
درخواست کردیم به جای اینکه 
با تک تک تولیدکنندگان قرارداد 
بسته شود، با انجمن که توانایی هر 
یک از اعضای خود را می شناسد، 
قرارداد ببندند تا اگر برای اشباع 
بازار به عدد موردنظر نرس��یدیم  
انجمن اق��دام ب��ه واردات   کند 
که تولیدکننده تقویت ش��ود نه 
بازاری، اما این پیش��نهاد قبول 
نشد و فقط این مبلغ به تعدادی 

از کارخانه ها داده شد که بیشتر 
نقش داللی را پررنگ کرد.«

از سوی دیگر واردات المپ های 
چینی نیز س��نگی در راه تولید 
انداخته است که زمانی هم موجب 
شد تا صحبت از سرطان زا بودن 
المپ های کم مصرف مطرح شده 
و تولیدکنن��دگان ایران��ی را نیز 

درگیر خود کند. 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی 
تولیدکنندگان المپ درباره این 
اتفاق توضیح می دهد: »شخصی 
در وزارت بهداش��ت به انتش��ار 
مقاله ای در روزنامه همش��هری 
اقدام کرد که در آن به سرطان زا 
بودن المپ های کم مصرف اشاره 
ش��ده بود. با او تم��اس گرفتم و 
مبن��ای این مقاله را پرس��یدم؟ 
دلیل قانع کنن��ده ای نیاورد. در 
 UV آن زمان توضی��ح دادم که
موجود در المپ های کم مصرف 
ایرانی کمتر از خورش��ید است، 
پس چگونه می تواند س��رطانزا 
باش��د؟ دلیل این اتفاق این بود 
که ما جلوی ورود المپ های کم 
کیفیت چینی را گرفته بودیم و 
بازار برای اینکه جنس های تازه 
وارداتی خ��ود را بتواند بفروش 
برس��اند، چنی��ن چی��زی را به 
المپ ه��ای ایرانی نس��بت داده 

بود.«
مشکالت صنعت تولید المپ 
آن قدر زیاد اس��ت که روشنایی 
این صنعت را به 10 درصد رسانده 
یعنی یک لرزش ساده کافی است 
تا این صنع��ت در ایران خاموش 
ش��ود. افزایش قیمت مواد اولیه، 
بروز مش��کالت در تامی��ن مواد 
مورد نی��از، کمب��ود نقدینگی، 
قاچاق المپ ه��ای کم مصرف و 
غیره از دالیل این اتفاق هستند 
و تا زمانی که هنوز سوی چراغی 
مانده، باید به آنها رسیدگی کرد. 

مشکالت تولید از نگاه انجمن صنفی تولیدکنندگان المپ

چگونه المپ قاچاق تبدیل به تولید داخلی می شود
زیرساخت های عمرانی درشهرک ها و 

نواحی صنعتی تکمیل می شود
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن وتج��ارت، تکمی��ل 
زیرساخت های صنعتی درشهرک ها و نواحی صنعتی نظیر 
آب، برق و گاز را از وظایف اصلی س��ازمان صنایع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران عنوان و بر ارائه خدمات کیفی به 
صنعتگ��ران و تولیدکنندگان تاکید ک��رد. به گزارش موج، 
سیدمحمدعلی سیدابریشمی در س��فری به استان البرز با 
بازدید از سه شهرک و یک ناحیه صنعتی رعایت قانون را از 
اولویت های اصلی سازمان و شرکت های تابعه عنوان کرد و 
گفت: مشکالت واحدهای صنعتی را  که در حیطه اختیارات 
سازمان و شرکت های اس��تانی قراردارد با جدیت پیگیری 
و برای رفع آنه��ا اقدام خواهیم کرد. او با اش��اره به انعکاس 
مش��کالت واحدهای صنعتی به نهاده��ای ذی ربط افزود: 
برخی از مسائل واحدهای صنعتی نظیر مشکل بانکی را  که 
درحیطه اختیارات سازمان قرار ندارد  نیز به نهادهای مرتبط 
منتقل و در جهت رفع آن از هیچ تالشی دریغ نخواهیم کرد.  
دکتر سیدابریش��می در ادامه کمبود نقدینگی را مهم ترین 
مشکل صنایع کوچک کشور برشمرد و تصریح کرد: با کمک 
بانک های عامل گام های عملی برای رفع مشکل نقدینگی 
این صنایع برخواهیم داشت.  وی با تاکید بر اینکه بانک ها 
نیز با مشکالتی نظیر کمبود اعتبار دست به گریبان هستند، 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به اینکه در گذش��ته بانک ها به 
صورت های مختلف تس��هیالت زیادی پرداخت کرده اند و 
درحال حاضر فاقد اعتبارات کافی هستند که برای رفع این 

موضوع تمهیداتی در نظر گرفته شده است. 

تصمیمی در مورد الیحه رفع موانع 
تولید گرفته نشده است

برخی از همکاران اعتقاد دارند، این مصوبه نباید تصویب  
شود تا دولت خود را ملزم به کنترل نرخ ارز کند.

س��ید محمدحس��ین میرمحم��دی، عضو کمیس��یون 
اقتصادی مجلس با اش��اره به اینکه در خصوص الیحه رفع 
موانع تولید هنوز تصمیم گیری نشده است، گفت: ابهامات 
زیادی در این الیحه وج��ود دارد که یکی از آنها به ماده 24 
این الیحه برمی گردد. به گزارش ایلنا، وی با تاکید بر اینکه 
این ماده باید شفاف ارائه شود، اظهار کرد: این ماده ممکن 
است به افزایش پایه پولی کشور منجر ش��ود. این نماینده 
مجلس در ادام��ه گفت: یک��ی از نگرانی ه��ای اصلی ما در 
خصوص مصوبه 40 ه��زار میلیاردی دولت این اس��ت که 
ممکن است درصورت تصویب این ماده و تسویه بدهی های 
دولت، این دول��ت و دولت های بعدی بازار ارزی کش��ور را 
رها کرده تا بدین شکل از مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز برای 
کسری های خود سوءاس��تفاده کنند. میرمحمدی با بیان 
اینکه »چرا این ماده در الیحه رفع موانع تولید آمده است؟« 
اظهار کرد: براس��اس بندهای این ماده، این کار نفعی برای 
تولیدکنندگان نداشته و بیشتر به دنبال تسویه بدهی های 

دولت و بانک ها است.

تقویت اشتغال بانوان مانع از تبعات 
فرهنگی چند شغله بودن مردان

 معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: تقویت 
بسترهای اشتغال بانوان و درآمدزایی بیشتر خانواده از تبعات 
فرهنگی چند ش��غله بودن مردان جلوگی��ری می کند.  به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی اتاق تعاون مرکز، کوروش پرند 
اظهار کرد: در حال حاضر، هر یک دالر س��رمایه گذاری در 
حوزه آموزش های فنی وحرفه ای 15 دالر ارزش افزوده برای 
هر کشور به دنبال دارد، از این رو با سرمایه گذاری در زمینه 
آموزش های مهارتی و فنی و حرف��ه ای می توانیم به اهداف 
ایجاد اشتغال مولد و پایدار دست یابیم.  وی ادامه داد: برای 
موفقیت در امر اش��تغالزایی باید در بخش خدمات بیش��تر 
سرمایه گذاری کرد، زیرا این بخش هم به سرمایه کمتر نیاز 
دارد و هم سریع تر به چرخه بازدهی می رسد.  پرند، در عین 
حال با تاکید بر لزوم توجه ویژه به توس��عه مشاغل خانگی 
با محور بانوان خاطرنشان کرد: با س��رمایه گذاری در حوزه 
آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای، اشتغال پایدار ایجاد 
می شود. در صورتی که فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود، 

مشکالت عرضه و تقاضای کار کاهش می یابد. 

ایمیدرو امسال طرح های فوالدی 
جدیدی را شروع می کند

معاون وزی��ر و رییس هیات عامل س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ای��ران )ایمیدرو( اعالم 
کرد: این سازمان امس��ال طرح های فوالدی جدیدی را با 
مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی شروع می کند.

به گ��زارش رواب��ط عمومی ایمی��درو، دکت��ر مهدی 
کرباسیان در دیدار عمومی با مدیران و کارکنان سازمان 
توس��عه با یادآوری اینکه بی��ش از 30 پ��روژه نیمه تمام 
ایمیدرو که سال ها متوقف مانده یا کند شده بود، در یک 
سال گذشته فعال شده اند تصریح کرد: این سازمان عالوه 
بر فعال کردن طرح های نیمه تمام متوقف شده سال های 
اخیر خود، اکنون درنظر دارد پروژه های جدیدی را شروع 
کند ک��ه از جمله آنها می ت��وان به طرح ف��والد چابهار با 
مش��ارکت 20درصدی ایمیدرو، طرح فوالد بندرعباس و 
مشارکت 50-50 با قزاقستان در معادن بوکسیت، سنگ 

آهن و روی اشاره کرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور ش��د: هفت 
طرح فوالد استانی، طالی زرشوران، آلومینیوم جنوب و 
الکترود گرافیت��ی از جمله طرح هایی اس��ت که با همت 
مدیران و کارکنان سازمان در یک سال اخیر فعال شده اند.

به هر یک از طرح های اس��تانی فوالد 104 میلیارد تومان 
تزریق کردیم تا دوباره در مسیر اجرایی قرار گیرند.

رییس هیات عامل ایمی��درو در ادامه گفت: به زودی با 
یکی از ش��رکت های اروپایی قراردادی منعقد می کنیم تا 
یکی دیگر از پروژه های مهم بخش معدن و صنایع معدنی 

فعال شود.

معدن  صنعت
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یورو:
پوند:
درهم:

پنجشنبهچهارشنبهسه شنبه

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

3 2 0 5

32000

3 1 9 5

3 1 9 0

3 1 8 5

3 1 8 0

3 1 7 5

3 1 7 0

تعداد معامالت
4 5 0 0 0

4 0 0 0 0

3 5 0 0 0

3 0 0 0 0

2 5 0 0 0

2 0 0 0 0

1 5 0 0 0

1 0 0 0 0

5 0 0 0

0

حجم معامالت به میلیون
6 0 0

5 0 0

4 0 0

3 0 0

2 0 0

1 0 0

0

ارزش معامالت به میلیون
1600000

1400000

1200000

1000000

800000

6 0 0 0 0 0

400000

2 0 0 0 0 0

0

روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

سکه طرح قدیم

917
918
916
918
917
921

سکه طرح جدید

916
917
915
917
916
920

نیم سکه

461
460
462
461
462
463

ربع سکه

260
158
259
261
260
263

سکه 1 گرمی

169
169
168
169
169
170

قیمت سکه در هفته گذشته )هزار تومان(
روزهای هفته

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه

چهارشنبه
پنجشنبه

قیمت هر اونس طالی جهانی)دالر(

1217.20
1217.05
1216.15
1217.10
1217.20
1215.10

هر مثقال طالی 17 عیار)ریال(

4.070.000
4.069.000
4.068.000
4067000

4.065.000
4.090.000

هر گرم طالی 18 عیار )ریال(

939.560
938.880
938.760
938650
938.410
944.180

قیمت طال در ایران و جهان

تاریخ

93/6/29
93/6/30
93/6/31
9 3 /7 /1
93 /7 /2

شاخص کل

71.445
71.545
71.685
71.726
71.788

شاخص 50شرکت برتر

2.999
3.001
3.006
3.005
3.004

شاخص شناور آزاد

80.213
80.457
80.711
80.781
80.999

شاخص های مهم بورس تهران در هفته گذشته

تاریخ

93/6/29
93/6/30
93/6/31
9 3 /7 /1
9 3 /7 /2

حجم معامالت به میلیون

336
355
524
258
343

ارزش معامالت)میلیون ریال(

911929
748891
1510185
605334
983362

تعداد معامالت

28603
34353
37812
35921
38866

جدول معامالت هفته گذشته در بورس تهران

4.759.701جمع 1.816175.555

سکه طرح قدیم

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

9 2 2
9 2 1
9 2 0
9 1 9
9 1 8
9 1 7
9 1 6
9 1 5
9 1 4
9 1 3

سکه طرح قدیم - سکه طرح طرح جدید

یکشنبهسه شنبهپنجشنبه شنبهدوشنبهچهارشنبه

9 2 2
9 2 1
9 2 0
9 1 9
9 1 8
9 1 7
9 1 6
9 1 5
9 1 4
9 1 3
9 1 2

شاخص کل شاخص 50 شرکت برتر شاخص شناور آزاد

93/6/29 93/6/31 93/7/293/6/30 93/7/1 93/6/29 93/6/31 93/7/293/6/30 93/7/1 93/6/29 93/6/31 93/7/293/6/30 93/7/1

93/6/29 93/6/31 93/7/293/6/30 93/7/1 93/6/29 93/6/31 93/7/293/6/30 93/7/1 93/6/29 93/6/31 93/7/293/6/30 93/7/1

7 1 , 9 0 0

7 1 , 8 0 0

7 1 , 7 0 0

7 1 , 6 0 0

7 1 , 5 0 0

7 1 , 4 0 0

7 1 , 3 0 0

7 1 , 2 0 0

3 , 0 0 8

3 , 0 0 6

3 , 0 0 4

3 , 0 0 2

3 , 0 0 0

2 , 9 9 8

2 , 9 9 6

2 , 9 9 4

8 1 , 2 0 0

8 1 , 0 0 0

81 ,800

8 1 , 6 0 0

81 ,400

8 1 , 2 0 0

8 1 , 0 0 0

81 ,800

3185
4096
5201
866

3188
4130

5255
872

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

دوشنبهیکشنبه
دالر:     
یورو:
پوند:
درهم:

شنبه
3199

4148
5272
875

3180
4098
5209
870

3182
4100

5206
872

3200
4122

5258
875

دلـار در بازار آزاد بازارهای مــــالی در هفـته گذشته

دالر در مرز 3200 تومان
سکه در مرز 920 هزار تومان

هر گرم طال در مرز 94 هزار تومان
هر اونس طالی جهانی در مرز 1215 دالر

 71,788,10شاخص کل
61,61میزان تغییر
B 3,228,027,720ارزش بازار

B 1,044,913ارزش معامالت
M 343,508حجم معامالت

تاثیرقیمت پایانینماد
)40,03(3,702وامید
)23,15(14,057فارس

ارزشخریدنام کامل شرکت
17,81741,796 داروسازي  امین 
2,85312,252 نوسازي تهران

ارزشفروشنام کامل شرکت
19,3207,039 سیمان مازندران
28,6105,195 کاغذسازي کاوه 

درصد قیمتنام کامل شرکت
17,8174داروسازی امین

6,6104ایران دارو

درصدقیمتنام کامل شرکت
)3,81(3,132سایپا شیشه

)3,74(2,500توسعه آذربایجان

ارزشحجمنام کامل شرکت
M47,518 B 29,826بانک پاسارگاد
M15,056 B 22,181پارس خودرو

ارزشحجمنام کامل شرکت
M47,518 B 29,826بانک پاسارگاد

M36,435 B 4,920پتروشیمی شازند

تعدادقیمتنام کامل شرکت
6791628پارس خودرو
26371060ایران خودرو

P/Eقیمتنام کامل شرکت
20202020محورسازان
31321566سایپا شیشه

P/Eقیمتنام کامل شرکت
11681,61سرمایه گذاری پردیس
11941,67ص. بازنشستگی بانک ها

پول و سرمایه4

موضوع  بانک ها  بن��گاه داری 
تازه ای نیست و در   سال های 
گذش��ته از رویه ه��ای معمول 
بانکداری کشور بوده است. اما 
رویکرد دولت یازدهم و انگشت 
نهادن حس��ن روحان��ی بر این 
نکت��ه، موضوع بنگاه داری را به 
موضوع روز کشور تبدیل کرده 
کارشناسان،  اعتقاد  به  اس��ت. 
براس��اس قان��ون، بانک ها حق 
دارند فقط 40 درصد س��رمایه 
خود را صرف بنگاه ها کنند، اما 
در حال حاضر بانک های کشور 
ت��ا 49 درصد س��رمایه خود را 
صرف بنگاه هایش��ان می کنند؛ 
ای��ن در حالی اس��ت که روند 
اعطای تس��هیالت به مشتریان 
بانک ها ب��ه دلیل کمبود منابع 
بهتر صرف  تعبی��ر  بانکی-یابه 
محل ه��ای  در  مناب��ع  ای��ن 
مش��کالتی  ب��ا  غیر قانون��ی- 
مواجه ش��ده است. با دو تن از 
کارشناسان کشوردر این زمینه 

به گفت وگو نشستیم. 

وقتی با بانک های 
متخلف برخورد نمی شود

در  رزاق��ی،  دکترابراهی��م 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
بانک ه��ا  بن��گاه داری  درب��اره 
گفت:  در حال حاضر، با توجه 
به فض��ای کش��ور، بانک ها از 
خارج  صنعت��ی  توس��عه  مدار 
ش��ده   و به س��ود آوری س��وق 
یافته اند، چندین ماه اس��ت که 
بانک ه��ا وام دهی به متقاضیان 
را قط��ع کرده ان��د، مانن��د وام 
ازدواج و غیره. بیش��تر بانک ها 
به خری��د زمی��ن، دارو، غذا و 

ساختن شهرک ها پرداختند. 
اس��تاد بازنشس��ته اقتص��اد 
ای��ران اف��زود: در ده��ه اخیر 
خصوصی  دربخ��ش  نقدینگی 
میلیارد  هزار  ش��ده،620  زیاد 
توم��ان نقدینگ��ی در بخ��ش 
خصوصی وجود دارد، اما بدهی 
بخش خصوص��ی ب��ه بانک ه��ا 
بس��یار زیاد است. وی در مورد 
تخل��ف مدیران بانک��ی گفت: 

مج��ازات بانک ها بندرت اتفاق 
می افت��د، در حال��ی که میزان 
تخلف در بانک ها زیاد اس��ت، 
مثال بانکی ش��هرکی را احداث 
می کن��د و فق��ط مج��وزش را 
لغ��و می کنن��د، وقت��ی فضای 
برخورد این گونه باشد بانک ها 
بنگاه هایی را در خود به وجود 
اینکه  دیگ��ر  نکته  می آورن��د. 
خود دولت عامل این مس��ئله 

است. 
مجل��س  نماین��دگان  وی   
قوه قضاییه و ش��ورای نگهبان 
را موظف دانس��ت ت��ا مجازات 
بیش��تری را در مورد تخلفات 

بانک��ی اعم��ال کنن��د.  دکتر 
رزاقی بیان کرد: بنا به فرموده 
رهبرمعظ��م انق��الب م��ا باید 
باشیم  داشته  مقاومتی  اقتصاد 
ت��ا بتوانیم در این زمینه موفق 
عم��ل کنی��م. مثال ن��رخ تورم 
40 درص��د اس��ت دراین حال 
سپرده گذار 20 درصد  به  بانک 
20 درصد  یعنی  می دهد،  سود 

دیگر نهفته است. 
وی در پای��ان گف��ت: بحث 
اقتصاد به گونه ای است که اگر 
درست عمل نشود تمام سطوح 
داخل��ی را از بی��ن می برد و به 
تدری��ج همه را دچار مش��کل 

اقتصاد  باید مشکالت  می کند. 
مقاومتی را حل کنیم و مالیات 
را فق��ط از فع��االن تولی��دی 
بگیریم ب��ا این کار می توان در 

اقتصاد بهترعمل کرد. 
از بدهی به بانک مرکزی 

تا بنگاه داری
هنرمندقالیب��اف،  محم��د 
کارش��ناس ب��ازار س��رمایه در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 

بیان کرد: 
بی��ن  حاض��ر،  ح��ال  در 
تض��اد  بانک ه��ا  و  مس��ئوالن 
بانک ها می گویند:  وجود دارد، 
کل درآمده��ای آنه��ا ص��رف 

خود بانک ش��ده اس��ت. طبق 
آم��ار در پایان س��ال 92 مبلغ 
از  ری��ال  هزارمیلی��ارد   266
مناب��ع بانک ها صرف نگهداری 
شرکت ها شده که از این مبلغ 
91 هزار میلیارد ریال به دلیل 
رد دی��ون خود دول��ت به آنها 
واگ��ذار ک��رده، مانند کاش��ی 
زه��ره که ب��ه عل��ت رد دیون 

واگذار شده است. 
هنرمن��د در ادام��ه گفت: به 
اعتقاد برخی کارشناسان، بانک 
ملی فق��ط 50 ه��زار میلیارد 
ریال بده��ی دارد، ما باید نگاه 
یک طرفه را کنار بگذاریم و کل 
معوقات بانکی را نگاه کنیم. در 
حال حاضر، به دلیل شرایط بد 
اقتص��ادی بانک ه��ا نمی توانند 

سود را پرداخت کنند. 
هنرمن��د در ادام��ه گف��ت:   
در  بانک ه��ا  ای��ن  از  بعض��ی 
س��اختمان  و  زمی��ن  زمین��ه 
می کنن��د  س��رمایه گذاری 
و 100 درص��د س��ود کس��ب 
می کنن��د ح��ال ب��ا تاکیدات 
دولت یازدهم برای کاس��تن از 
حجم بن��گاه داری بانک ها باید 
ببینیم  آیا اینه��ا می توانند از 
س��رمایه در گ��ردش و فرآیند 
اعطای تس��هیالت سود کسب 

کنند؟ 
وی اف��زود: طبیع��ی اس��ت 
که بانک ها ه��م در این زمینه 
طب��ق  می کنن��د.  مقاوم��ت 
آخری��ن قان��ون اعمال ش��ده، 
کل موسس��ات مال��ی و بانکی 
بای��د از داش��تن کارخانه داری 
و بنگاه داری رأس س��ه س��ال 
خارج شوندکه 33/3 درصد آن 
باید در س��ال 93 انجام ش��ود. 
وی بیان ک��رد: نباید فراموش 
ک��رد که بعض��ی از بانک ها در 
زمینه بن��گاه داری موفق عمل 
کرده ان��د، به طور مث��ال، بانک 
در  پاس��ارگارد عملکرد خوبی 
زمین��ه تولید داش��ته اس��ت. 
بنابرای��ن، نباید نگاه یکطرفه و 
بخش��ی به موضوع بنگاه داری 
بانک ه��ا داش��ت و بای��د همه 

موارد را در نظر گرفت.

میزان بنگاه داری بانک ها، حجم اعطای تسهیالت 

رابطه معکوس

نرخنامه طال و ارز

بانک

بورس اوراق بهادار

شرکت ها

نماگر بورس
 پاییز مثبت بورس با افزایش 

345 واحدی شاخص کل
شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با 
افزایش 0,48 درصدی به 71 هزار و 788 واحد رس��ید. در 
عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، روی عدد 60 هزار 
و 861 واحد ایستاد که در قیاس با هفته قبل، 0,46درصد 
افزایش را نشان می داد. شاخص بازار اول در هفته گذشته با 
0,57درصد افزایش به 52 هزار و 729 واحد و شاخص بازار 
دوم با 0,29 درصد افزایش به 142 هزار و 197 واحد رسید. 

بازار نقدی بورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

بیشترین سهام معامله شده

P/E باالترین نسبت

P/E کمترین نسبت

نسیم نجفی

فروش خرید نوع ارز 

3189031990دالر امریکا

4105041250یورو

5192052050پوند انگلیس

86508730درهم امارات

1445014520لیر ترکیه

985010050رینگت مالزی

51505400یوآن چین

450600روپیه هند

2326دینار عراق

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال
فروشخریدعنوان

164000170000سکه یک گرمی
257000263000سکه ربع
461000466000سکه نیم

921000925000سکه طرح جدید
921000925000سکه بهار آزادی

9316094910طالی 18 عیار گرمی

بازار کم نوسان طال
در بازار پایتخت، نرخ طال   نوسان چندانی نداشت، اما برخالف 
روند نزولی نرخ ارز در هفته گذشته، نرخ ارزها مقداری افزایش 
داشت. در بازار تهران سکه بهار آزادی به قیمت 925 هزار تومان 
و سکه طرح قدیم نیز با همین قیمت عرضه شد. نیم سکه به 
قیمت 466 هزار تومان و ربع سکه به قیمت 263 هزار تومان 
به فروش رفت. در بازار پایتخت سکه گرمی به قیمت 170 هزار 
تومان عرضه شد. در بازار طال، هر گرم طالی 18عیار به قیمت 

94 هزار و 910 تومان عرضه شد. 

شمــاره 66شـنبه |   5 مهر 1393 |

پیش بینی قیمت طال در چند روز آینده
محم��د کش��تی آرا، ریی��س اتحادی��ه ط��ال و جواهر 
پیش بینی کرد، قیمت جهانی طال تا اواسط هفته آینده 
تغییری نکند و نوسان چندانی نداشته باشد. وی اظهار 
کرد: نوس��انات قیمت ارز در بازار داخلی تاثیر عمده ای 
روی قیمت ها دارد. به گفته وی، دادوس��تد طال در بازار 

چندان رواج ندارد و در حد متعارف بازار است. 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
در بانک پاسارگاد 

بان��ک پاس��ارگاد در هفت��ه دف��اع مق��دس برنام��ه 
گرامیداشتی را با حضور امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی و دکتر 

قاسمی، مدیر عامل این بانک برگزار کرد. 
 دکتر مجید قاس��می، در این مراس��م بیان کرد: در 
شرایطی که دشمن میهن عزیزمان را مورد تهاجم قرار 
داده ب��ود، بهترین افراد و فارغ التحصیالن دانش��گاه از 
بهترین دانش��گاه که در حال تحصی��ل بودند، با وجود 
امکان��ات و پیش��رفت ها جبهه و جن��گ را بر همه چیز 
ترجیح دادند، مثل شهید باکری، کالهدوز و افراد دیگر 
که با جان و دل از خاک این مرزوبوم حفاظت کردند. 

وی گف��ت: در جبهه و جنگ برای بچه ها هیچ امکاناتی 
وجود نداشت، اما استعداد فوق العاده ای در آنها بود، شرایط 
جنگ بسیار دش��وار بود، با این وجود توانستند با عنایت 
خداوند و ائمه اطهار موفق ش��وند. در ادامه دکتر سیاری 
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی اعالم کرد: 
پیش��رفت های بانک پاسارگارد، در دهه اخیر باعث افتخار 
ماست و توانسته عناوین مختلفی را در سطح جهانی کسب 
کن��د و در حال حاضر، یکی از بهترین بانک ها در س��طح 
کشور است. دکتر س��یاری، در ادامه به معرفی سه حوزه 
ژئوپلتیک��ی پرداخت و جمهوری اس��المی ایران را بازیگر 
کلیدی در منطقه دانست و جایگاه ایران را در جهان بسیار 
مهم دانس��ت. وی گفت: کشور ایران 15 همسایه دارد که 
با سه کشور مرز زمینی و هشت کشور مرز دریایی و چهار 

کشور دیگر هم مرز زمینی و هم دریایی دارد. 
وی به بندر های مختلف در ایران اش��اره کرد و افزود: 
ایجاد این بنادر می تواند به اقتصاد کشور کمک کند. در 

حال حاضر، مهم ترین بندر، بندر شهید رجایی است. 
امیر دریادار حبیب اهلل س��یاری افزود: بنا به فرموده 
رهب��ر معظ��م انقالب باید توج��ه ویژه به دریا داش��ته 
باش��یم. استکبار و اس��تعمار ما را از علم دریا دور کرد. 
نگاه عمیق رهبرانقالب به دریا در س��ال های گذشته ما 
را به سوی دریا س��وق داد. وی در پایان افزود: حفاظت 
از مرزه��ا به منظور انجام هرگون��ه فعالیت اقتصادی به 
امنیت نیاز دارد. با داش��تن اقتدار ملی می توان امنیت 
منافع مالی و بنادر پیشرفت را در جهان تامین کنیم. 

تصویب اساسنامه جدید 5 بانک در 
شورای پول و اعتبار

ش��ورای پ��ول و اعتبار اساس��نامه بانک های ش��هر، 
حکمت ایرانیان، قوامین، انصار و آینده را تصویب کرد. 
در این جلس��ه اساسنامه جدید بانک های شهر، حکمت 
ایرانیان، قوامین، انصار و آینده که مطابق با اساس��نامه 
نمون��ه جدید بانک های تجاری غیردولتی در 147 ماده 
و 22 تبصره تهیه و به تصویب مجمع عمومی بانک های 

یادشده رسیده بود، مطرح و به تصویب شورا رسید. 

هر 3000 نفر یک شعبه
بنابر آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سه ماهه ابتدایی سال 
جاری حدود 34 بانک و موسسه اعتباری و بیش از 20هزار 
شعبه در س��طح کش��ور قرار دارد. براین اساس، با توجه به 
آخرین آمار مرکز آمار، اگر جمعیت کشور حدود 77 میلیون و 
500 هزار نفر در نظر گرفته شود، برای هر 3800 نفر در کشور 
یک شعبه بانکی وجود دارد که با احتساب شعب موسسات 
اعتباری این تعداد کمتر هم خواهد شد. در عین حال که در 
بین آمار 77 میلیونی جمعیت کشور به طور طبیعی افراد باالی 
18 س��ال به بانک مراجعه می کنند که در این حالت تعداد 
کاربران شعب کاسته شده و به 3000 نفر و حتی کمتر هم 

برای یک شعبه می رسد. 

   افزایش 100 درصدی سرمایه ها 
در سال 93

غالمرض��ا ابوتراب��ی، رییس اداره نظارت بر انتش��ار 
و ثب��ت اوراق به��ادار س��رمایه ای س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار گف��ت: مبل��غ کل مجوزه��ای افزایش 
س��رمایه صادر شده به ش��رکت های سهامی عام ثبت 
ش��ده نزد سازمان طی ش��ش ماهه نخست سال 93 
معادل 134 ه��زار و 644 میلیارد ریال بوده اس��ت. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در خص��وص س��هم صنایع در 
افزایش س��رمایه ها تاکید کرد: محصوالت ش��یمیایی 
با 34 درصد و فلزات اساس��ی و بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری هر یک با 15 درصد بیش��ترین س��هم را در 

اخذ مجوزهای افزایش س��رمایه داش��ته  اند. 

اعالم 1680 ریالی سود هر گروه 
گسترش نفت و گاز پارسیان

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان پیش بینی 
س��ود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 94 
را مبلغ 1680 ریال اعالم کرده اس��ت. هیات مدیره این 
ش��رکت در نظر دارد، معادل 90 درصد از سود هر سهم 
سال مالی 94 را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع 

عمومی عادی ساالنه پیشنهاد کند. 

پیش بینی 94 »شپدیس«
 3952 ریال اعالم شد

ش��رکت پتروش��یمی پردیس پیش بینی درآمد هر 
س��هم س��ال مالی منتهی به 31 شهریورماه 94 را در 
مرداد ماه 93 مبلغ 4017 ریال و ش��هریورماه امسال 
مبل��غ 3952 ریال اع��الم کرده اس��ت. هیات مدیره 
در نظ��ر دارد، به ازای هر س��هم مبل��غ 3754 ریال  
به عنوان س��ود نق��دی به مجمع عمومی عادی س��ال 

مالی 1394 پیش��نهاد کند.
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5 تجارت و خدمات

امس��ال ش��هر گوداالخارا از 
کش��ور مکزیک میزبان رسمی 
مراس��م روز جهانی گردشگری 
است. 27 س��پتامبر برابر با پنج 
مهر با تصمیم »سازمان جهانی 
گردش��گری« WTD ب��ه این 
روز نام گ��ذاری ش��ده اس��ت و 
همی��ن بهانه ای می ش��ود تا به 
جوامع و رش��د و توسعه آنها در 
جه��ان از زاویه ای دیگ��ر نگاه 
کنیم. ای��ران از زمان های دور و 
ش��اید از آغاز پا گرفتن صنعت 
جهانگ��ردی، به عن��وان یک��ی 
خاستگاه های تمدن های اولیه 
در جهان و با داش��تن فرهنگ 
و اقوام گوناگون از اولویت های 
گردش��گران بوده و شاید پیش 
از آنکه بتوان��د زمینه های الزم 
را ب��رای جهانگ��ردان آم��اده 
کن��د، در موقعی��ت پذیرش و 
خدمات دهی به گردشگران قرار 
گرفت. ورود گردشگران خارجی 
به ای��ران پس��تی و بلندی ها ی 
بسیاری داشته و مثل هر مولفه 
دیگری با تغییر ن��گاه دولت ها، 
درگی��ری و جن��گ در منطقه، 
سیاس��ت های بین المللی کمتر 
یا بیشتر شده اس��ت. اما ایران 
کجای صنعت گردشگری است 
و چه س��همی از آن دارد. مدیر 
انجمن دفاترخدمات مسافرت 
هوای��ی و جهانگ��ردی ای��ران 
معتقد اس��ت، دولت و سازمان 
متولی این کار بهتر است اعتراف 
کن��د، چی��زی از ای��ن صنعت 
نمی داند. محمد حسن کرمانی 
می گوید: باید ب��ه آدم هایی که 
این صنع��ت را می فهمند و در 
آن متخص��ص ش��ده اند اجازه 
فعالی��ت و کار بده��د؛ حداقل 
می تواند از آنها مش��اوره بگیرد. 
به گفت��ه وی، اجم��اع ملی در 
صنعت گردشگری وجود ندارد. 
ای��ن فعال صنعت گردش��گری 
ادام��ه می دهد: سیاس��ت های 
کلی و تعری��ف ش��ده ای برای 
این کار وجود ن��دارد، بنابراین 
دستگاه های متولی و مرتبط در 
این مجموعه، همکاری الزم را با 
هم ندارند. کرمانی معتقد است 
با یک هج��وم و تقاضای باال که 
ناگهان��ی اتفاق می افت��د، نباید 
فکر کرد از قافله عقب مانده ایم 
و به برنامه ریزی های نادرس��ت 

دست زد. 
مدیر انجم��ن دفاترخدمات 
مس��افرت هوایی و جهانگردی 
ایران می گوید: متاسفانه این نوع 
برخورد در سال های قبل اتفاق 
افتاده و تجربه خوبی هم نبوده 
است. کسانی بر سر کار بودند و 
برای صنعت گردشگری تصمیم 

می گرفتند که بعد از رفتنشان 
نیم نگاه��ی هم ب��ه این صنعت 
نداشتند، یعنی اصال متخصص 
ای��ن کار نبودن��د، ب��ه همین 
دلیل به راحتی ای��ن کار را کنار 
گذاشتند. کرمانی می افزاید: این 
یک مصیبت است چون کسانی 
که خودش��ان سررش��ته ای در 
گردشگری نداشتند، آدم هایی 
مثل خودشان را آوردند و نه تنها 
گردشگری رش��د نکرد، بلکه با 
معضالت بس��یاری هم مواجه 

شد. 

هتلداریغیرحرفهای
ای��ن فع��ال گردش��گری در 
خصوص وضعی��ت ابزار الزم در 
صنعت گردش��گری می گوید: 
االن صحبت هایی ش��ده است 
که هتل ها خ��وب نیس��تند یا 
کم هس��تند و غیره. می خواهم 
بگویم ما باید با توجه به نیازمان 
برنامه ریزی کنی��م، اینکه چند 
روز در سال مشکل هتل داشته 
باش��یم، نبای��د موجب ش��ود  
تصمیم بگیریم تع��داد هتل ها 
را افزایش دهیم. فرصت طلبانی 
هس��تند که می خواهند به نام 
هت��ل وام بگیرند و بخش��ی از 
ای��ن وام را ص��رف کارهای��ی 
دیگری کنند، بای��د مراقب این 
سوء اس��تفاده  ها باشیم. کرمانی 
اما معتق��د اس��ت در خصوص 
تخصص هتلداری باید اقداماتی 
انجام شود. او می گوید: ما باید از 
متخصصان خارجی دعوت کنیم   
به هتل ها بیایند و این تخصص 
را ب��ه کار آموزان م��ا بیاموزند. 
تاس��یس هتل ه��ای بیش��تر 
مشکل ما را حل نمی کند، مثل 
آژانس ها، االن چهار هزار آژانس 
در کش��ور واقعا چه کاری انجام 
می دهند؟به گفته مدیر انجمن 
دفاترخدمات مسافرت هوایی و 
جهانگردی ای��ران، قوانین باید 

اصالح شوند تا مش��کالت این 
صنعت ه��م کمتر ش��ود.  یک 
مدرس بین المللی گردش��گری 
چال��ش جدی��د را برانگیخت��ه 
از تغیی��ر دول��ت و تغیی��ر نگاه 
خارجی ه��ا ب��ه ای��ران عنوان 
می کند و معتقد است با روی کار 
آمدن دولت جدید، مدیران هم 
سعی می کنند نگاهشان را کمی 

تغییر دهند. 
کیانوش محراب��ی می گوید: 
تبلیغ��ات نس��بت به ای��ران تا 
به ح��ال بیش��تر منف��ی بوده 
و گردش��گران کش��ور م��ا را 
در صنعت توریس��م پیش��رفته 
نمی دانند ام��ا وقتی ب��ه ایران 
می آیند برایش��ان جالب است، 
مهمان نوازی ایرانی ها و اماکن 
دیدنی در کش��ور ما برایش��ان 
جالب و فراتر از انتظار است. این 
متخصص گردشگری می افزاید: 
بازخ��ورد گردش��گران نش��ان 
می دهد که ایران را دوست دارند 
و از سفرش��ان راضی هس��تند، 
ام��ا نباید فکر کنی��م همه چیز 
برای آنه��ا خوب ب��وده، به نظر 
من آنها انتظارش��ان ک��م بوده 
اس��ت. مدیرعام��ل ش��رکت 
متخصصی��ن طبیعت گ��ردی 
ادامه می دهد: ما نباید فراموش 
کنیم گردش��گری یک صنعت 
است و براساس اصول و قوانین 
اس��تاندارد باید شکل گیرد، در 
غیر این صورت فق��ط می تواند 
 رضایت موقت��ی جهانگردان را 

فراهم کند. 

گردشگریوراهطوالنی
تاصنعت

محراب��ی  درب��اره چگونگ��ی 
وضعیت هتل ها و خدمات دهی 
ب��ه جهانگ��ردان می گوی��د: 
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه ما 
جامانده ای��م، ظرفیت پذیرش 
باالی گردش��گران را نداشتیم، 

راهنم��ای حرفه ای و متخصص 
کم داریم، هتلداری در کشور ما 
استاندارد نیست، وسایل نقلیه 
مناسب نیستند و راننده ها برای 
تور خارجی آموزش ندیده اند. به 
گفته این مدرس گردش��گری 
ش��یوه هتل��داری، کیفی��ت 
وسایل نقلیه، برخورد حرفه ای 
راهنمای��ان، حت��ی رانن��ده در 
تثبیت و رونق گردشگری بسیار 
موثر اس��ت، زیرا در دنیا به یک 
صنعت تبدیل ش��ده است. وی 
معتقد است باید این نگاه که به 
هر شکلی باید از گردشگر پول 
در آورد، تغییر کن��د. کیانوش 
محرابی می گوی��د: واقعیت این 
است که تغییر دولت، متقاضیان 
گردش��گری از ایران را باال برد، 
حاال این مدیران هستند که اگر 
کار را درس��ت پیش ببرند این 
تقاضا را از دس��ت نخواهند داد. 
س��ازمان میراث فرهنگی باید 
آموزش هایش را ب��رای تربیت 
راهنم��ا حرفه ای تر کن��د باید 
متخصص اجرای��ی تربیت کند 
و به تئوری اکتف��ا نکند. ما باید 
خیلی زود صنعت توریس��م را 
با اص��ول و قوانی��ن جهانی آن 
تعریف و اج��را کنیم تا تخلفات 
و برنامه  ه��ای غیرحرف��ه ای به 
این روند آس��یب نرساند. به هر 
حال در این راه افراد کالهبردار 
هم ک��ه بخواهند از توریس��ت 
سوء اس��تفاده کنند وجود دارند 
و آنها ب��ا آب��روی ای��ران بازی 

می کنند. 
محمد عبدالوهاب، یک جوان 
مصری ک��ه برای نخس��تین بار 
به ایران آمده و به کش��ورهای 
مختلف نیز سفر کرده و بنا دارد 
از ش��هرهای اصفهان، شیراز و 
کرمان دی��دن کند، در پاس��خ 
به این س��وال ک��ه در انتخاب 
کشورها برای گردشگری به چه 
چیزهایی فکر می کند، می گوید: 

من جمله ای برای خودم دارم و 
همیش��ه آن را تک��رار می کنم، 
»توریس��ت نباش مسافر باش« 
تحلیلم هم این اس��ت که ما در 
کتاب ها، تلویزی��ون و غیره آثار 
تاریخ��ی و بناه��ا را می بینیم، 
اما من با حض��ور در یک جامعه 
یا کش��ور یک محل را تجربه و 
فرهنگش را لم��س می کنم و با 
آدم ها از نزدی��ک ارتباط برقرار 
می کنم این اتفاق واقعی اس��ت 
که در جهانگ��ردی می افتد؛ اما 
در مورد اینکه درگردشگری چه 
چیزهایی مهم اس��ت، با محور 
کش��ور خودم صحبت می کنم، 
این عکاس جوان مصری ادامه 
می ده��د: ب��ا انق��الب اخیری 
که در مص��ر اتفاق افت��اد، آمار 
گردشگرانش خیلی پایین آمد، 
چون امنیتش را از دس��ت داد. 
می خواهم بگوی��م امنیت یکی 
از امتی��ازات یک کش��ور برای 
ج��ذب گردش��گر و رش��د این 
صنعت است.  هر ساله یک شهر 
از یک کش��ور، میزبان نشس��ت 
س��ازمان جهان��ی گردش��گری 
می ش��ود، ایران در سال 2001 
میزبان این نشس��ت ها با ش��عار 
»گردش��گری ابزاری برای صلح 
و گفت وگوی می��ان تمدن ها« 
ب��ود و امس��ال اج��الس ای��ن 
س��ازمان جهانی با ش��عار سال 
»گردش��گری و توس��عه جوامع 
محل��ی« در ش��هر گوداالخ��ارا 
برزی��ل برگ��زار می ش��ود. این 
س��ازمان هدف از این نام گذاری 
را افزای��ش آگاه��ی جامع��ه 
جهانی از اهمیت گردش��گری و 
ارزش های اجتماعی، سیاس��ی، 
فرهنگی و اقتص��ادی آن عنوان 
کرده اس��ت. در سومین نشست 
مجمع عمومی س��ازمان جهانی 
گردشگری در س��پتامبر 1۹7۹ 
در »تورمولین��وس« اس��پانیا 
تصمیم گرفته ش��د تا در س��ال 
1۹۸0 روزی به عن��وان »روز 
جهان��ی گردش��گری« در نظر 
گرفت��ه ش��ود. در پ��ی همی��ن 
تصمیم از س��ال 1۹۸0 میالدی 
تاکن��ون، کش��ورهای عض��و 
س��ازمان جهان��ی جهانگ��ردی 
روز 27 س��پتامبر را ب��ا اجرای 
برنامه ه��ای وی��ژه ای گرام��ی 
می دارند و ع��الوه بر آن موضوع 
یا درواقع شعاری را برای تمرکز 
کشورهای عضو مطرح می سازند. 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری نیز در این 
روز نشستی را با حضور ریاست 
س��ازمان و مدی��ران ارش��د آن 
)فع��االن بخ��ش خصوصی( در 
س��الن اج��الس س��ران برگزار 

می کند. 
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گردشگری راه درازی تا صنعت دارد
تعدادگمركاتمجهزبهسامانهاظهار

ازراهدوراز60واحدفراتررفت
از آغاز راه اندازی سامانه اظهار از راه دور در گمرك، این 
سامانه تاکنون در بیش از 60 گمرك در رویه های ترانزیت 
و واردات و 55 گمرك در رویه صادرات پیاده سازی شده 

است.
به گزارش روابط عمومی گمرك ای��ران به نقل از دفتر 
فناوری اطالعات و ارتباطات گمرك، سامانه مزبور در رویه 
ترانزیت در 61 گمرك، رویه واردات در 60 گمرك و رویه 
صادرات در55 گمرك اجرایی شده و این ارقام همچنان 

در حال افزایش است.
براساس این گزارش، با راه اندازی س��امانه اظهار از راه 
دور، تش��ریفات ترخیص کاال به نحو محسوس��ی از نظر 
زمان انجام تشریفات و هزینه صاحبان کاال کاهش یافته 
و اقدامات ص��ورت گرفته به بهبود فرآین��د امور گمرکی 

منجر شده است.
یک��ی از مهم ترین سیاس��ت های گم��رك جمهوری 
اس��المی ای��ران ب��رای پیاده س��ازی ای��ن س��امانه در 
گمرکات سراس��ر کش��ور، در اولویت قراردادن گمرکات 
مس��تقر در نقاط صفر مرزی اس��ت که می ت��وان در این 
خصوص ب��ه بهره برداری از س��امانه اظه��ار از راه دور در 
 گمرکات میرج��اوه، بیله س��وار، باش��ماق و اینچه برون 

اشاره کرد.

14میلیاردتومانبرایمدارساروند
منطقه آزاد اروند با پرداخ��ت 14 میلیارد تومان برای 
تقوی��ت س��اختار فیزیکی م��دارس و باالبردن س��طح 

آموزش کیفی موافقت کرد. 
در جلس��ه ای که میان منطق��ه آزاد ارون��د و معاونت 
مش��ارکت های مردمی وزارت آموزش و پ��رورش برگزار 
ش��د، مس��ئوالن این منطقه 450 میلیون توم��ان برای 
پرداخت بدهی های آب و ب��رق اداره آموزش و پرورش در 

نظر گرفتند. 
طبق توافق��ات به عم��ل آمده بی��ن س��ازمان منطقه 
آزاد ارون��د با معاون��ت مش��ارکت های مردم��ی وزارت 
آموزش و پ��رورش، مقرر ش��د مبلغ 14 میلی��ارد تومان 
ب��رای تقوی��ت س��اختار فیزیکی م��دارس و ب��اال بردن 
 س��طح آم��وزش کیف��ی آنه��ا در منطق��ه اختص��اص 

داده شود. 
تقویت مشارکت های مردمی در کنار تعامل و همکاری 
منطقه آزاد اروند و وزارت آموزش و پرورش، تقویت بنیه و 
ساختار فیزیکی مدارس منطقه از طریق اختصاص بودجه 
مناسب، توجه بیشتر به مناطق محروم، برنامه ریزی برای 
اعزام ائمه جماعات به دبیرس��تان های آبادان و خرمشهر 
و برنامه ریزی برای باال بردن س��طح آم��وزش عمومی در 
منطقه از جمل��ه موضوع های��ی بود که در این نشس��ت 

بررسی شد. 

برگزاریدومینكمیتهفنیمشترک
مخابراتودانشگاهجامعگلستان

پیرو انعقاد تفاهمنامه میان مخابرات و دانش��گاه جامع 
گلس��تان در اردیبهشت ماه س��ال جاری، دومین کمیته 
فنی مشترك میان این دو نهاد علمی و صنعتی برگزار شد.
این جلس��ات ک��ه به منظ��ور تبادل نظ��ر در خصوص 
راهکارهای پیشرفت فناوری ارتباطات در استان و استفاده 
از ظرفیت های دانش��گاهی و علمی ب��رای ارائه طرح ها و 
پیشنهادهای کاربردی برگزار می شود، با حضور تعدادی 
از اعضای هیات علمی دانش��گاه گلس��تان و کارشناسان 

مخابرات استان برگزار شد.

برگزارینشستتجاری
ایرانوزیمبابوه

نشست مشترك ایران و زیمبابوه فردا در اتاق بازرگانی 
ایران برگزار خواهد شد. 

این نشس��ت تجاری اعض��ای هیات تج��اری صنعتی 
زیمبابوه به سرپرس��تی وزیر بنگاه های کوچک و متوسط 
و تعاون زیمبابوه حضور خواهند داشت. هدف از برگزاری 
این نشس��ت، ایجاد و ارتقای روابط تج��اری و اقتصادی 
میان دو کشور و بررسی مش��کالت احتمالی در این میان 

خواهد بود. 

همکاریفعاالنبخشخصوصی
حوزهارتباطاتایرانوآذربایجان

نشست بررسی نحوه همکاری فعاالن بخش خصوصی 
حوزه ارتباط��ات و فن آوری اطالعات ای��ران و جمهوری 

آذربایجان در باکو برگزار شد.
به گزارش )ایسنا(، در این نشست که با حضور معاونان 
وزرای ارتباطات دو کش��ور و در محل هتل »پارك این « 
باکو برگزار ش��د، راه های گس��ترش همکارهای میان دو 

طرف مورد بررسی قرار گرفت.
 مجتبی هاشمی معاون فن آوری و امور بین الملل وزیر 
ارتباطات کشورمان در این نشست به ظرفیت ممتاز بخش 
خصوصی کش��ورمان در زمینه های it و ict اشاره کرد و 
گفت : الزم اس��ت بخش خصوصی فعال هر دو کشور در 
این حوزه ارتباطات خوبی را برای همکاری بیشتر و بهتر 

با هم برقرار کنند.
وی افزود: زمینه های الزم ب��رای تقویت ارتباط بخش 
خصوصی دو کشور فراهم شده و الزم است فعاالن بخش 
خصوصی دو طرف در تقوی��ت ارتباطات و همکاری های 

بین دو کشور تالش کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فن آوری های پیشرفته جمهوری 
آذربایجان نیز در این نشست به دیدار روسای جمهور دو 
کشور در تهران و داووس و اراده مسئوالن هر دو کشور بر 
گسترش روابط و تقویت مناسبات اشاره کرد و از آمادگی 
کش��ورش برای تقویت همکاری های بخش خصوصی در 

حوزه ارتباطات خبر داد.

سرمایهگذارانفرانسوی
درمنطقهآزادچابهار

گروه سرمایه گذاری فرانسوی با حضور جمعی از مدیران 
اقتصادی و س��رمایه گذاری از فرصت های سرمایه گذاری 

چابهار دیدار کردند. 
فیلیپ لیویلی، نماینده شرکت بازدید کننده گفت: هدف 
ما از آمدن به ایران فعالیت و تعامل اس��ت و ما در دنیای 
رقابت س��رمایه گذاری کنونی با دیدن بندر چابهار بسیار 
مشتاق ش��دیم و این بندر مورد توجه خاص واقع شد.کار 
ما س��رمایه گذاری، عملیات��ی و اجرایی اس��ت، اقدامات 
صورت گرفته فراتر از انتظار ما بود و از مهم ترین مزیت های 
چابهار نزدیکی ب��ه بازارهای بین المللی و دسترس��ی به 

اقیانوس هند است. 
به گزارش پایگاه خبری مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی، 
لیونلی در این دیدار با اش��اره به قدمت شرکت هلدینگ 
بلوره )BOLLORE(توضیح داد: این شرکت با داشتن 
حدود 53 ه��زار کارمند که به عنوان یک��ی از بزرگ ترین 
شرکت های فرانسه و جزو 500 کمپانی بزرگ دنیاست، 
ضمن معرفی این شرکت به تشریح ویژگی های آن و تنوع 
فعالیت های این کمپانی در زمینه ه��ای متعدد در طول 
دهه های گذشته و سال های اخیر پرداخت و خاطرنشان 
کرد: بل��وره در حال حاضر در حوزه بندر و لجس��تیک در 
اروپا فعال است. این ش��رکت در 154 کشور دنیا واقع در 
اروپا و افریق��ا در زمینه های ترمین��ال کانتینری، کارگو 
)CARGO(، س��اخت پل های ارتباطی و سدس��ازی با 

استراتژی آینده نگر و دراز مدت فعال است. 
س��یاوش رضوانی، مدیرکل بنادر و دریانوردی جمعی 
از مدیران اقتصادی و س��رمایه گذاری منطقه، مس��ئول 
نمایندگی وزارت خارجه در منطقه آزاد چابهار و  مدیرکل 
بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان در این دیدار 

هیات فرانسوی را همراهی کردند. 

جشننوروزصیاد
درقشمبرگزارشد

جشن نوروز صیاد به عنوان یک رسم به جا مانده از دوران 
گذشته در جزیره قشم، امس��ال نیز با مساعدت سازمان 

منطقه آزاد در روستای سلخ این جزیره برگزار شد. 
به گزارش پایگاه خبری مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی، 
جشن نوروز صیاد در روستای سلخ همزمان با شروع فصل 
جدید صید و صی��ادی با اجرای وی��ژه برنامه های متعدد 
و با ه��دف احیا و پای��داری آیین های محلی با ش��کوهی 
خاص برگزار شد.  مسابقات صنایع دستی، شنا و غواصی، 
طبخ غذاهای بومی و محلی، مس��ابقات قایق های پارویی 
)جلکش( طناب کشی در س��احل، دو و میدانی ساحلی و 
اجرای موس��یقی محلی از جمله برنامه ه��ای نوبت صبح 
نوروز صیاد در قش��م بود.  از دیگر برنامه های جشن نوروز 
صیاد در روس��تای سلخ جزیره قش��م می توان به مسابقه 
بازی مشند و رمازا، به هوا فرستادن بادکنک های کاغذی، 
اجرای موسیقی رزیف و نمایش گروه ششی در نوبت بعداز 
ظهر این جشن اشاره کرد.  یکی از رسم های مردم جزیره 
قشم در جشن نوروز صیاد، ورود به دریا با لباس های نو با 
هدف دورشدن دردها و بیمار ها از آنان به مدت یک سال 
است. با آغاز جشن نوروز صیاد، فصل جدید صید و صیادی 
در جزیره قشم نیز شروع می ش��ود و صیادان در این روز 
برای صید به دریا نمی روند و در این روز تمام روستاییان 
لباس های نو بر تن می کنند.  براساس این گزارش، نوروز 
صیاد از قدمتی طوالنی در جزیره قش��م برخوردار است و 
همه ساله با آغاز جشن نوروز در روستای سلخ جزیره قشم، 
بسیاری از هموطنان مان از سراس��ر ایران اسالمی با سفر 

به این جزیره زیبا، در این جشن بومی شرکت می کنند. 

شرایطتقسیطحقبیمهساختمانی
متقاضیانساختوساز

مدیرکل امور درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، 
نحوه تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان قانون بیمه های 
اجتماعی کارگران س��اختمانی در زم��ان تقاضای پروانه 
ساختمانی را اعالم کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی 
سازمان تامین اجتماعی، مهرداد قریب گفت: طبق قانون 
صدور پروانه ساختمانی از سوی ش��هرداری ها، منوط به 
پرداخت حق بیمه ساختمانی و صدور گواهی عدم بدهی 
اس��ت و در برخی موارد متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی 
درخواست تقس��یط حق بیمه بیمه متعلقه را دارند. وی 
افزود: بر همین اس��اس، تدابیری از سوی سازمان تامین 
اجتماعی اتخاذ شده تا مالکان متقاضی پروانه ساختمانی 
طبق موضوع ماده )5( قانون بیمه های اجتماعی کارگران 
ساختمانی بتوانند با ارائه درخواست خود به شعب تامین 
اجتماعی، حق بیمه مربوطه را به صورت اقساط بپردازند. 
قری��ب در خصوص نح��وه بهره مندی متقاضی��ان از این 
امکان قانونی، ادامه داد: پس از ارائه درخواس��ت کتبی از 
سوی متقاضی مبنی بر نداشتن تمکن مالی در پرداخت 
یکجای حق بیمه، یک سوم مبلغ بدهی به عنوان پیش قسط 
دریافت و بقیه حداکثر در ش��ش قسط مس��اوی ماهانه 
تقس��یط و گواهی مربوطه برای صدور پروانه ساختمانی 
نیز صادر می شود. مدیر کل امور درآمد حق بیمه سازمان 
تامین اجتماعی اظهار داش��ت: به هن��گام صدور گواهی 
س��اختمانی، درصورتی که حق بیمه تقسیط شده باشد، 
در گواهی به ش��هرداری اعالم می ش��ود ک��ه این گواهی 
صرفا برای صدور پروانه س��اخت بوده و دریافت پایان کار 
منوط به ارائه گواهی عدم بدهی از س��وی سازمان تامین 
اجتماعی خواهد بود. وی تاکید کرد: در صورت تقس��یط 
بدهی به روش مذکور، کارفرمایان باید تضمین های الزم 
شامل چک مالک یا ضمانت نامه بانکی را به شعب تامین 

اجتماعی ارائه دهند.

مناطق آزاد

مناطق آزاد ویژه

بیمه

گمرك

منطقه آزاد

خبر استانی

بازرگانی

ارتباطات

خبر
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مینوگله

نخس��تین کنفرانس »تحلی��ل فرصت ها 
و چالش ها ب��رای کارآفرینی فن��اوری برتر 
در ای��ران« ب��ا عن��وانBridge 2014در 
دانشگاه برکلی کالیفرنیا برگزار شد. شهاب 
جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ، که در 
این کنفرانس با عنوان »ستاره های نوظهور« 
حضور داش��ت، گف��ت: ح��وزه کارآفرینی 
فناوری های برتر یکی از حوزه های بس��یار 
جدی و حائز اهمی��ت در ایجاد روابط میان 
ایران و غرب اس��ت، بنابراین با این دغدغه، 
جمعی از نخب��گان ایران��ی و امریکایی که 
می توان آنها را در س��ه دس��ته دانشگاهیان 
متخصص در رشته کارآفرینی، کارآفرینان 
نخب��ه و س��رمایه گذاران در کارآفرین��ی 
فناوری ه��ای س��طح ب��اال تقس��یم بندی 
کرد، حضور داش��تند. وی ضمن اش��اره به 

نقش ای��ن کنفران��س به عنوان پ��ل روابط 
میان ایران و غرب افزود: برق��راری این پل 
مواهبی برای جامعه ایران خواهد داش��ت، 
اما ت��ا زمانی که تحریم ها برداش��ته نش��ود 
و امکان س��رمایه گذاری خارج��ی در ایران 
وجود نداش��ته باش��د، باید با انتقال روندها 
و دانش، به کارآفرینان ایرانی کمک شود تا 
بتوانند به رش��دی همگام با مباحث جهانی 
برس��ند. مدیرعامل فناپ، معی��ار انتخاب 
مدیران و کارآفرینان از ایران جهت شرکت 
در این کنفرانس را، موسسان استارتاپ های 
موفق و مدیران شرکت های بزرگ پیشرو در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات دانست 
و گفت: بیش از 730 نف��ر ازامریکا، کانادا و 
اروپا که عمدتا ایرانی بودند در این نشست و 
سخنرانی ها حضور داشتند که تمرکز بیشتر 

مباحث روی ایران بود. وی دیدگاه حاضران 
به ایران را بس��یار مثبت و آنها را عالقه مند 
به س��رمایه گذاری در ای��ران ارزیابی کرد و 
اف��زود: هموطنان مقیم در خارج از کش��ور 
عالقه بس��یاری برای کمک به ایران دارند و 
تالش داشتند به عنوان یک ایرانی با استفاده 
از نفوذ خود در دولت آمری��کا بتوانند برای 
جامعه ای��ران کاری در حوزه های حقوقی، 

سرمایه گذاری و استارتاپ ها انجام دهند.
مدیرعامل فناپ در توضی��ح مطالبی که 
در پنل ستاره های نوظهور مطرح کرده بود، 
ادام��ه داد: یکی از مباحثی ک��ه در این پنل 
مطرح کردم، این بود که در ایران فعالیت ها 
از نقطه ای آغاز ش��ده که گزینه دیگری جز 
حرکت وج��ود نداش��ت؛ در نتیجه چاره ای 
جز اعتماد به نفس، خالقیت و باور به دانش 

و داش��ته های خود در ایران نداشتیم، برای 
همین تصور من بر این است.

جوانمردی در ادامه گفت: ایرانیان ساکن 
در خارج از کش��ور چیزی را به وجود آورده 
و نش��ر داده اند و ما به علت ش��رایط مجبور 
شدیم مسیر رفته آنها را از نو بسازیم و گزینه 
دیگری را ب��رای پیش��برد فعالیت هایمان 
نداشتیم. برای مثال هنگامی که برای بانک 
پاس��ارگاد تصمیم به تهیه نرم اف��زار بانکی 
گرفته ش��د به دلیل ش��رایط موجود در آن 
زم��ان و امکان نداش��تن خری��د نرم افزار از 
ش��رکت های خارجی، به تعدادی از جوانان 
نخبه ایرانی اعتماد و سیستم یکپارچه بانکی 
بومی را تولی��د کردیم که ام��روزه فناپ به 
ش��رکتی با رش��د 50 درصدی در هر سال 

تبدیل شده است.

صندوق ضمانت صادرات در ده سال گذشته 
11 میلیارد دالر تعهد پذیرفته است، حجم این 
تعهدات به طور میانگین در هر س��ال بیش از 

یک میلیارد دالر بوده است.
طاهر ش��ه حامد، رییس این صندوق گفت: 
از ای��ن 11 میلیادر دالر پن��ج میلیارد مربوط 
به حوزه انرژی )ساخت نیروگاه در کشور های 
دیگر، برق رس��انی به کش��ور های مختلف و 

صادرات محصوالت پتروشیمی( است.
او افزود: با وجود اینک��ه دولت در مهار تورم 
موفق بوده و برای خ��روج از رکود برنامه های 
خوبی دارد، در عرصه بین الملل هنوز تاثیرات 
آن بر کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری کشور 

محس��وس نیس��ت و در گروه بندی ریس��ک 
کش��ورها، ایران در حال حاضر در گروه هفتم 
قرار دارد و در کنار کشورهای بسیار پر ریسکی 
نظیر کشور های افریقایی، افغانستان و عراق 
قرار گرفته اس��ت، در حالی که قبل از س��ال 
13۸5 رتبه  ریسک کشوری ما در گروه چهار 
یعنی در کنار کش��ورهای با ریسک متوسط 

قرار داشت.
وی اف��زود: ب��ه نس��بت باال رفتن ریس��ک 
کشوری، هزینه های  تامین مالی زیاد می شود 
وفاینانس برای کش��ورهای گ��روه یک یعنی 
کشورهای بسیار کم ریسک، ده برابر ارزان تر 
از هزینه های مالی کشور های گروه هفت یعنی 

کشورهای بس��یار پر ریس��ک تمام می شود. 
شه حامد افزود: در جلسه  اخیر مجمع عمومی 
صندوق ضمانت صادرات ایران، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت قول داد که س��رمایه صندوق 
را در بودجه س��ال 13۹4 ی��ک میلیارد دالر 
افزای��ش دهن��د. در الیحه حمای��ت از تولید 
سال گذشته موضوع افزایش سرمایه صندوق 
مطرح ش��د، اما متاس��فانه در الیحه خروج از 
رکود که امسال وارد مجلس شد، این موضوع 
گنجانده نشده است. رییس صندوق ضمانت 
صادرات اف��زود: یکی از مش��کالت بزرگ ما 
اعتبارسنجی است. پیش تر برای اعتبار سنجی 
مش��تریان خارج��ی از اطالعات موسس��ات 

اعتبار س��نجی خارجی اطالعات مورد نیاز را 
می خریدیم، اما در این زمینه نیز تحریم شدیم. 
موضوع کمبود اطالعات برای بازار های عراق 
و افغانس��تان که بازارهای هدفمان هستند، 
خودش را بیش��تر نش��ان می دهد، به همین 
دلیل الگ��وی اعتبارس��نجی را تغییر دادیم و 
براساس شاخص های کیفی در این دو کشور 
به بررسی مشتریان می پردازیم. گفتنی است، 
  ECA صندوق ضمانت صادرات نخس��تین
تاسیس ش��ده در منطقه خاورمیانه است که 
در سال 1352 ایجاد شد، اما پس از یک دوره 
وقفه پس از پیروزی انقالب اسالمی، در سال 

1373 دوباره احیا شد.
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پروژه ه��ای نیمه تمام عمرانی 
به ارث رسیده از دولت قبل، این 
روزها به دغدغه دولت تبدیل شده 
اس��ت. تعداد پروژه ها و کیلومتر 
راه ه��ای نیمه تمام زیاد اس��ت و 
بودجه عمرانی دولت کم. از طرف 
دیگر، کلنگ این پروژه ها در زمان 
دولت قبل با وعده به بهره برداری 
رسیدن در همان دولت به زمین 
خورد، اما حتی مهر ماندگارها که 
از بودجه دولتی باالیی برخوردار 
شدند تا در موعد مقرر به افتتاح 
برسند هم به دوش دولت یازدهم 
افتاد. حال دولت مانده با بودجه 
عمرانی کم و تعداد زیادی از این 

پروژه های عمرانی نیمه کاره. 
بخش عمده ای از این پروژه های 
عمران��ی نیمه تم��ام متعل��ق به 
پروژه های وزارت راه و شهرسازی 
است که گفته می ش��ود فقط به 
س��رانجام رس��اندن پروژه های 
نیمه تمام این بخش راهس��ازی 
530هزار ریال اعتبار می خواهد؛ 
 عددی ک��ه وزارتخان��ه از تامین 
آن عاجز اس��ت اما با این وجود، 
وزی��ر راه و شهرس��ازی مدع��ی 
است که امسال س��ال شکوفایی 
پروژه های نیمه تمام است و دولت 
با تخصیص اعتبارات، پروژه های 

راکد را فعال می کند. 
به گفت��ه محمدباق��ر نوبخت، 
مع��اون برنامه ری��زی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور، اولویت 
دولت در پروژه ه��ای عمرانی با 
نیمه کاره های ب��االی 80 درصد 
پیشرفت فیزیکی است. وی چندی 
پیش اعالم کرد: یکی از بحث های 
اصلی که به عنوان معضل و مشکل 
در مسیر حرکت توسعه و پیشرفت 
دولت قرار دارد، موضوع طرح های 
عمرانی نیمه تمام است و براساس 
برنامه ری��زی صورت گرفت��ه در 
س��ال جاری حداقل ۲۴۶ طرح 
نیمه تمام ب��االی 80درصد را که 
در بودج��ه ۹3 ه��م پیش بینی 
شده است، اتمام و به بهره برداری 

می رسانیم. 
نوبخ��ت یک��ی از راهکارهای 
سرعت بخش��یدن ب��ه س��اخت 
پروژه ه��ای نیمه تم��ام را دعوت 
از بخش خصوص��ی اعالم کرد و 
با برگ��زاری جلس��ه ای با حضور 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رییس جمهور و س��رمایه گذاران 
بخ��ش خصوصی جدی��ت خود 

را در پیشنهادش نش��ان داد و با 
توافق دولتی ها قرار بر این شد که 
سهم مشارکت دولت در تکمیل 
پروژه های نیمه تمام کاهش یابد 
و نیمه کاره ها با س��رمایه بخش 

خصوصی به سرانجام برسند. 
حال با توجه ب��ه اینکه بخش 
عمده ای از این پروژه ها با دستور 
دولت کلنگ زنی شده اند و اغلب 
غیر اقتصادی هس��تند، باید دید 
بخ��ش خصوص��ی تمایل��ی به 
س��رمایه گذاری روی پروژه های 
نیمه تمام دارد یا اینکه دولت باید 
با هزینه خود، تکمیل پروژه های 

دولت قبل را به دوش بکشد. 

 تصمیم دولت 
معامله دو سر برد است

گفت��ه می ش��ود 15 درص��د 
پروژه ه��ای نیمه تم��ام در حوزه 
راهس��ازی و زیرساخت های این 
بخش است. از پروژه های آزادراهی 
گرفته تا راه های روس��تایی، راه 
نقش مهمی در اقتصاد کش��ور و 
رفاه مردم دارد. راه های شریانی 
که اعداد و ارقام ترانزیت کش��ور 
را رق��م می زنن��د و راه هایی که 
مدت زمان جابه جای��ی را کوتاه 
می کنند همه از مواردی هستند 
که تاکید بسیاری روی آنها وجود 
دارد، بنابراین تکمیل پروژه های 
نیمه کاره راهسازی در بین سایر 
پروژه های نیمه تم��ام از اولویت 
باالیی برخوردار است؛ چراکه هم با 
اقتصاد کشور و هم با مصرف کننده 
نهایی یعنی مردم رابطه مستقیم 
دارد اما واقعیت این است که دولت 
حتی بودجه ای برای این اولویت 

ندارد و با علم به اینکه پروژه های 
راهسازی از اقدامات زیرساختی 
کشور محسوب می شود که ساخت 
آن بر عهده دولت است، از بخش 
خصوصی برای ساخت و تکمیل 

آنها دعوت کرده است. 
علی اکبر آقایی، عضو کمیسیون 
عم��ران مجل��س در گفت وگو با 
»فرصت امروز« با بیان اینکه دولت 
فرصتی به بخش خصوصی داده 
اس��ت ک��ه روی پروژه های مهم 
سرمایه گذاری کند، گفت: قطعا 
دعوت دول��ت از بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری در پروژه های 
نیمه تمام یک معامله دو سر برد 
اس��ت؛ چراکه   بخش خصوصی 
از رکود و نبود پ��روژه برای کار و 
فعالیت خارج می شود و فرصتی 
برای سرمایه گذاری پیدا می کند. 
از طرف دیگر بار تخصیص بودجه 
از محل درآم��د حاصل از فروش 
نف��ت از روی ش��انه های دولت 
برداش��ته می ش��ود. وی با بیان 
اینکه مهم ترین مزیت ورود بخش 
خصوصی به عرصه سرمایه گذاری 
نیمه تم��ام،  پروژه ه��ای  در 
سرعت بخشیدن به ساخت و سازها 
است، گفت: قطعا وقتی پروژه های 
نیمه تم��ام به بخ��ش خصوصی 
واگذار شود، پروسه کالفه کننده 
اداری دولتی ها حذف می شود و 
سرعت ساخت و س��از ها افزایش 
می یابد و از طرفی هم وقتی بخش 
دولتی مجری پروژه می شود باید 
یارانه های��ی را بپردازد که در کل 
پروژه را گران می کند، اما بخش 
خصوصی ب��ا مدیریت بهره وری، 
پروژه ها را با قیم��ت کمتری به 

سرانجام می رسانند. 
ای��ن نماین��ده مجل��س ک��ه 
خود س��ابقه مع��اون وزیری در 
وزارتخانه راه و ترابری س��ابق را 
داش��ته، در پاس��خ به این سوال 
که آی��ا دولت مش��وق هایی هم 
برای ورود س��رمایه گذاران برای 
س��رمایه گذاری در پروژه ه��ای 
نیمه تمام در نظر گرفته اس��ت، 
گفت: باید ای��ن را درنظر بگیریم 
که دولت زیرس��ازی پروژه های 
نیمه تمام را برعهده گرفته است و 
تنها روسازی پروژه های نیمه تمام 
را به بخ��ش خصوص��ی واگذار 
می کند، بنابرای��ن فکر نمی کنم 
ای��ن پروژه ها س��ودی نداش��ته 
باش��ند که دولت بخواهد بابتش 
یارانه ای بپردازد یا تسهیالتی در 
نظر بگیرد. البته قطعا مشوق هایی 
در نظر گرفته شده است که پروژه 
به پ��روژه متفاوت اس��ت و اتفاقا 
تقاض��ای زی��ادی هم از س��وی 
فع��االن بخش خصوص��ی برای 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخش 

وجود دارد. 

سنگ بزرگ 
عالمت نزدن است 

ورود  دول��ت  درحالی ک��ه 
بخش خصوصی ب��ه پروژه های 
نیمه تم��ام را فرصت��ی ب��رای 
سرمایه گذاران می داند و مدعی 
اس��ت که ب��ه س��رمایه گذاران 
امتیازی قابل توجه داده اس��ت، 
فعاالن بخ��ش خصوص��ی ادعا 
دارند، ای��ن پروژه های نیمه تمام 
هیچ کدام  صرفه اقتصادی برای 
سرمایه گذاری ندارند و قریب به 

اتفاق غیر اقتصادی هستند. 
عل��ی آزاد، دبی��ر انجم��ن 
شرکت های راهسازی کشور در 
گفت وگ��و با »فرصت ام��روز« با 
بیان اینکه بخش خصوصی پشت 
دس��تش را داغ گذاش��ته تا وارد 
پروژه های راهس��ازی نشود و در 
این حوزه س��رمایه گذاری نکند، 
گفت: پروژه ه��ای نیمه تمام در 
حوزه راهسازی، یا غیر اقتصادی 
هستند یا بخش خصوصی توان 
پرداخت هزینه های آن را ندارد. 

وی ادام��ه داد: در واقع اینکه 
دول��ت می گوی��د پروژه ه��ای 
نیمه تمام را ب��ه بخش خصوصی 
واگ��ذار می کن��د، در م��ورد 
پروژه ه��ای راهس��ازی ص��دق 
نمی کند و تکمی��ل این پروژه ها 
آن قدر هزین��ه می خواهد که در 
حال حاض��ر بخ��ش خصوصی 
واقع��ی توان اج��را و تکمیل این 
پروژه ها را ن��دارد و از طرف دیگر 
این پروژه ه��ا صرف��ه اقتصادی 
ب��رای س��رمایه گذاران ن��دارد و 
اگر اقتصادی بودن��د، نیمه تمام 
نمی ماندند و شرکت های وابسته 
به دول��ت متقاضی س��اخت این 

پروژه ها می شدند. 
آزاد با بیان اینکه سنگ بزرگ 
عالمت نزدن است، گفت: سپردن 
پروژه های نیمه تمام راهس��ازی 
دقیقا مصداق بارز س��نگ بزرگ 
عالمت نزدن است؛ چراکه دولت 
می داند در بخش خصوصی توانی 
نمانده که بخواهد در ساخت آنها 
پیش��قدم ش��ود. از طرفی دیگر 
تمام این پروژه ه��ای نیمه تمام 
پروژه های زیرساختی هستند که 
هرچند جنبه اقتصادی نداشته 
باشد، اما س��اخت آنها از وظایف 

دولت است. 
وی با بیان اینک��ه پروژه های 
راهسازی سودده نیستند، گفت: 
تا وق��ت س��وددهی پیمانکار در 
پروژه های راهس��ازی می رسد؛ 
قراردادش تمام می ش��ود و باید 
پروژه را به دول��ت تحویل دهد. 
دبیر انجمن شرکت های راهسازی 
کش��ور ادامه داد: در حال حاضر 
تمای��ل و انگی��زه ای در بخ��ش 
خصوصی برای ورود به پروژه های 
نیم��ه کاره در این ح��وزه وجود 
ندارد؛ هر چند دولت نیت خوبی 
دارد، اما مشکالت بخش خصوصی 
بسیار بزرگ است و از عهده حل 

آن برنمی آییم. 

ب��الک  گالس  ی��ا  شیش��ه ای   آج��ر 
Glass block( قطع��ات شیش��ه ای  (
و از مصال��ح نوینی هس��تند که ای��ن روزها 
م��د معم��اری س��اختمان ها ش��ده اند و به 
ساختمان های مس��کونی، تجاری و اداری 
رنگ و لعاب بخش��یده اند. ایران تنها بازاری 
نیس��ت که این روزه��ا این م��د معماری را 
پسندیده است، بلوک های شیشه ای از دهه 
1۹00 ساخته شدند و تولید این نوع آجر در 
کشورهای آلمان، فرانس��ه، اتریش، ایتالیا، 
لهس��تان، ترکیه، اندون��زی، تایلند، چین و 
امریکا وجود دارد، اما تاکنون چنین تولیدی 
به شکل انبوه در ایران انجام نگرفته و بیشتر 
آجرهای شیشه ای مورد استفاده در مصالح و 

بازار از مصالح وارداتی به کشور است. 
 آجرهای شیشه ای جنبه تزئینی دارند و 
نمی توان از آنها به عنوان بلوک های سازه ای، 

در س��ازه های بنایی اس��تفاده ک��رد، برای 
اتصال آنها معموال به جای مالت از چس��ب 
یا ستون ها، تیرهای چوبی یا فلزی استفاده 
می ش��ود.  مزیت ای��ن تایل ها ی��ا آجرهای 
شیش��ه ای در مقایس��ه با آجرهای س��نتی 
بیشتر به چش��م می آید. یکی از مزیت های 
اس��تفاده از آجرهای شیش��ه ای کم بودن 
ضخامت در مقایس��ه با دیواره��ای آجری 
سنتی )حداقل15 سانتی متر( که به افزایش 

فضای مفید اتاق منجر می شود. 
آجره��ای شیش��ه ای از خ��واص ب��االی 
ایزوالس��یون صوتی و حرارتی و س��بک تر 
بودن در مقایسه با دیوارهای آجری سنتی 

برخوردار هستند. 
 س��رعت عمل باال در نصب و به کارگیری 
آجر شیشه ای در مقایسه با آجرهای سنتی 
مزیت دیگر آجرهای شیش��ه ای محس��وب 

می ش��ود، زیرا مراح��ل مختل��ف و متعدد 
دیوارکشی س��نتی ش��امل آجرچینی، گچ 
و خاک، سفیدکاری و نقاش��ی می شود، اما 
آجرهای شیشه ای تنها شامل آجرچینی و 

در موارد خاص بندکشی است.
مهم تری��ن مزیت دیگ��ر ای��ن مصالح به 
صرفه بودن نسبت به آجرهای سنتی است و 
اینکه امکان جداسازی های فضاهای داخلی 
با حفظ روشنایی کافی را به معمار می دهد. 
همچنی��ن از بلوک ه��ای مش��بک برای 
کنترل میزان نور ورودی به فضاها استفاده 
می ش��ود. برای ایجاد فضایی با رنگ خاص 
می توان براساس سلیقه از بلوک های رنگی 
اس��تفاده کرد. نوع دیگ��ری از این بلوک ها 
ب��رای جلوگی��ری از عبور نور نی��ز طراحی 
ش��ده اند که طبق نیاز مشتری در رنگ های 

متنوع عرضه می شوند. 

اظهار نظر دبیر انجمن شرکت های راهسازی درباره ورود سرمایه گذاران به پروژه های نیمه تمام راهسازی 

پشت دستمان را داغ کردیم که سرمایه گذاری نکنیم

آجرهای شیشه ای جایگزینی برای آجرهای سنتی 

دولت بدهی های شرکت های تابعه 
وزارت راه را تسویه می کند

با تصویب هیات دولت بدهی های قانونی شرکت ساخت 
و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و سایر شرکت های 
تابعه وزارت راه و شهرسازی به اشخاص حقیقی و حقوقی 

و تعاونی تا سقف 1۶ هزار میلیارد ریال تسویه می شود.
به گزارش ایرنا، با تصمیم هی��ات دولت، هیات وزیران 
به پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه های ام��ور اقتصادی و 
دارایی و راه و شهرس��ازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رییس جمهور تصویب ک��رد: بدهی های قانونی 
شرکت ساخت و توس��عه زیر بناهای حمل و نقل کشور و 
سایر ش��رکت های تابع و وابس��ته وزارت راه و شهرسازی 
به اش��خاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف 1۶ هزار 
میلیارد ریال با اعالم وزیر راه و شهرسازی با بدهی همان 
اشخاص بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی – خرجی 

طبق مراحل زیر تسویه می شود: 
ال��ف- با اعالم وزی��ر راه و شهر س��ازی و پ��س از تایید 
بدهی های قانونی شرکت های مذکور به اشخاص حقیقی 
و حقوقی و تعاونی توسط سازمان حسابرسی و تایید بدهی 
همان اش��خاص بابت اقس��اط واگذاری توس��ط سازمان 
خصوصی سازی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل 

انجام است.
ب-معاون��ت برنامه ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی 
رییس جمه��ور طبق توضیحات ذیل جدول ش��ماره )8( 
قانون بودجه سال 13۹3 کل کشور نسبت به ابالغ اعتبار 
و مبادله موافقت نامه معادل ارقام م��ورد تایید وزیر امور 

اقتصادی و دارایی اقدام می کند.
ج- معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه ای 
در دفاتر شرکت های ذی ربط بستانکار و با رعایت مقررات 
قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور 
می ش��ود. مبالغ یادش��ده درآمد محس��وب نمی ش��ود و 

مشمول مالیات نیست.
د- با اعالم ذی حس��اب ش��رکت دولتی ذی ربط، اقدام 
الزم حس��ب مورد برای اعمال حس��اب در دفاتر سازمان 
خصوصی سازی )تسویه بدهی اشخاص( و خزانه داری کل 
کش��ور )انعکاس عملیات جمعی-خرجی( برای انعکاس 

مبالغ تسویه شده معمول می شود.

 سال 94 سال افزایش قیمت 
زمین است 

سعید آگشته، کارشناس مس��کن، درباره وضعیت بازار 
مسکن اظهار کرد: در حوزه مسکن معموال با یک حرکت 
سینوسی مواجه هستیم که با زمان بندی مشخصی پیش 
می رود. به گزارش ایس��نا، وی افزود: یعنی ما ش��اهد سه 
سال دوره رکود و یک س��ال رونق هس��تیم و این مسئله 
به عنوان یک عرف و سنت در بازار مسکن ثابت شده است. 
آگشته با بیان اینکه بخش مهمی از نوسانات بازار مسکن 
مربوط به سیاس��ت های دولت ها بوده است، تصریح کرد: 
امروز با توجه به مس��ائل کالن اقتصادی در کش��ور دچار 
یک رکود اقتصادی در تمام حوزه های مالی هستیم. این 
کارشناس مسکن با اش��اره به اینکه بازار مسکن هم جدا 
از رکود اقتصادی کشور نیس��ت، ادامه داد: رکود و سکون 
در بازار مسکن وجود دارد و در اقتصاد کشور هم به چشم 
می خورد. حوزه مسکن نیازمند بسته های حمایتی  است 
که دولت با نگاه فراتر از سیاست های بخشی به آن بپردازد. 
آگشته در ادامه با اش��اره به اینکه وظیفه حاکمیت ایجاد 
یک اقتصاد پررونق هم��گام با عدم تورم اس��ت، گفت: با 
این فرمول دولتمردان می توانند به سمتی پیش روند که 
اقتصاد را به سمت رونق پیش ببرند. این کارشناس مسکن 
در ادامه درباره پیش بینی وضعیت بازار مس��کن تا پایان 
سال و آغاز سال 13۹۴ اظهار کرد: سال ۹۴ سالی است که 
قیمت زمین افزایش پیدا می کند و طبیعی است با اقدامات 
دولت، قیمت مسکن هم افزایش یابد. تا پایان سال جاری 
وضعیت در بازار مسکن به روال درحال حاضر پیش خواهد 
رفت، ولی با آغاز س��ال 13۹۴ و با توجه به سیاست های 
دولت که البته می توان گفت ناشی از یک منطق اقتصادی 

است، با افزایش قیمت در این بخش روبه رو خواهیم بود.

حذف قانون مالیات بر عایدی مسکن 
داللی گری را رواج می دهد

نایب رییس کمیته مسکن مجلس گفت: با توجه به اینکه 
حذف قانون مالیات بر عایدی مسکن داللی گری را رواج 
می دهد، گفت: این قانون برای بررسی دوباره و جلب نظر 

نمایندگان در مجلس مطرح و پیگیری خواهد شد.
به گزارش خانه ملت، مجیدجلیل س��رقلعه با یادآوری 
اینکه حذف قانون مالیات بر عایدی مسکن و کاهش فشار 
برای اخذ مالیات از س��وداگران بخش داللی گری را رواج 
می دهد، افزود: تمام هم و غم مجلس تصویب قانون اخذ 
مالیات بر عایدی مس��کن و مهار سوداگری در این بخش 
بود که   نماین��دگان با این موضوع مخالف��ت کردند. وی 
تصریح کرد: مالیات بر عایدی مس��کن باعث ایجاد ثبات 
در بازار و مهار سوداگران می شود، به همین علت کمیته 
مسکن مجلس دوباره این قانون را در صحن علنی مجلس 
مطرح خواهد کرد. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای 
اس��المی افزود: با مخالفت نمایندگان ب��ا تصویب قانون 
مالیات بر عایدی مس��کن ای��ن قانون تا ۶ماه مس��کوت 
می مان��د و بعد از آن دوب��اره این قانون را در کمیس��یون 
عمران و کمیته مسکن بررسی و در صحن علنی مجلس 
مطرح خواهیم کرد. سرقلعه گفت: تالش می کنیم تا قانون 
مالیات بر عایدی مسکن با توجه به تاثیرات مثبت و قابل 
توجهی که در بخش مسکن دارد مورد موافقت نمایندگان 

قرار گرفته و به تصویب برسد.

شرکت های خارجی در حال ارزیابی 
شرایط بندر رجایی 

معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر اعالم کرد: 
با ورود کشتی تایوانی به بندر رجایی، شرکت های خارجی 
دیگری نیز برای ورود به این بندر اعالم آمادگی کرده اند و در 
حال ارزیابی شرایط هستند. به گزارش ایسنا،   علی جهاندیده 
تصریح ک��رد: تحریم ها بهان��ه ای برای متوقف ش��دن ورود 
کش��تی های خارجی به بندر رجای��ی بود که   ب��ا برطرف 
ش��دن موانع، این روند بار دیگر برقرار ش��د و ش��رکت ها با 
اطمینان یافتن از ماندگی این شرایط، برنامه های جدید خود 
را ارائه کردند. وی افزود: مذاکرات ما با طرف های خارجی ادامه 
دارد تا با ارزیابی دقیق شرایط، بندر رجایی به اهداف اقتصادی 

مدنظر برسد و شرایط قطعا امیدوارکننده است.

آخوندی: راه های ناقص و غیرایمن را 
افتتاح نمی کنم

وزیر راه و شهرس��ازی با اعالم خبر افتتاح پروژه آزادراه  
قم-گرمس��ار تا پایان امس��ال گفت: موض��وع ایمنی در 
پروژه ه��ا مهم ترین مس��ئله در وزارت راه و شهرس��ازی 
است؛ از این رو تا موارد ایمنی تکمیل نشده باشد پروژه ها 

بهره برداری نمی شوند.
به گزارش تسنیم، عباس آخوندی  با تاکید براینکه الزم 
است برای تحویل آزادراه قم - گرمسار، تیمی برای بررسی 
جوانب طرح تشکیل شود، افزود: باید موارد فنی و ایمنی 
راه ها 100درصد پیش از تحویل به راهداری تکمیل شود.
آخوندی با اش��اره به بهره برداری نکردن از پروژه های 
نیم��ه کاره و ناقص، تصری��ح کرد: از مهم تری��ن کارهایی 
که بای��د براین پروژه انجام ش��ود، ش��روع عملیات نصب 
دوربین های کنترل سرعت و سایر تجهیزات راهداری در 

آزاد راه قم گرمسار است.
وزیر راه و شهرس��ازی بر معماری و زیباس��ازی جاده و 
حریم و منظر آن تاکید کرد و گفت: باید مفهوم معماری 

راه را در دستور کار پروژه های راه سازی قرار دهیم.

امکانات باشد، 15 هزار واحد پردیس 
افتتاح می شود

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس گفت: 
15هزار واحد مسکن مهر در ش��هر جدید پردیس آماده 
افتتاح هستند که تا پایان ماه آینده تحویل داده می شوند.
به گزارش ایس��نا،  حس��ن ولی پور درب��اره تامین برق 
واحدهای مسکن مهر در شهر جدید پردیس اظهار کرد: 
امیدوارم از اعتباری ک��ه دولت ب��ه وزارت نیرو پرداخت 
کرده س��همی برای تامین آب و برق ای��ن واحدها وجود 

داشته باشد.
وی با بیان اینکه برای تحویل واحدهای مسکن مهر در 
ش��هر جدید پردیس به صورت کالن، به تکمیل خدمات 
زیربنایی و روبنای��ی نیاز داریم، تصریح ک��رد: در صورت 
تکمیل این خدمات ت��ا پایان ماه آینده ح��دود 15 هزار 

واحد افتتاح خواهد شد.

 پرونده مسکن مهر در سال 94 
بسته می شود

معاون وزیر راه وشهرس��ازی با بیان اینک��ه به تعهدات 
مسکن مهر پایبند هس��تیم، گفت: در پایان سال بیشتر 
 مس��کن مهر را تحویل خواهیم داد و در تالشیم در سال 
13۹۴ پرونده مهر را به پایان برس��انیم. به گزارش ایسنا، 
نریمان معاون، وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی عمران ش��هرهای جدید گفت: در تالشیم 
نسل نوینی از ش��هرهای جدید را راه اندازی کنیم. وی با 
اشاره به اینکه در این دولت تالش بر این است که طرح ها 
مردم محور باش��د نه دولت محور، اضافه کرد: در مسکن 
مهر اعتبار دولتی نداریم و در اصل، آورده مردم س��رمایه 

مسکن مهر را تشکیل می دهد.

 نیاز به 20 میلیون واحد مسکونی 
در 10 سال 

درحالی نیاز به مس��کن تا 10 س��ال آینده ۲0 میلیون 
واحد مسکونی تخمین زده ش��ده است که تاکنون برنامه 
عملی برای بخش مسکن ارائه نشده و همچنان این بخش 
با رکود مواجه است. به گزارش مهر، آمارها نشان می دهد 
که تا 10س��ال آینده، ۶ میلیون زوج در سن ازدواج قرار 
می گیرن��د، 8 میلیون زوج به س��ن ازدواج می رس��ند، ۲ 
میلیون واحد مس��کونی در کش��ور برای کنترل بازار نیاز 
است و ۴ میلیون واحد بافت فرسوده و خانه های ناپایدار 
باید احیا شود؛ در نتیجه به تولید و عرضه ۲0 میلیون واحد 
مسکونی تا 10سال آینده نیاز است. براساس این گزارش، 
پیش بینی نیاز به مس��کن در هرسال نش��ان می دهد که 
8۲۶ هزار ازدواج س��االنه، ۴۴ هزار ناشی از طالق، 350 
هزار نیاز ساالنه ناشی از تخریب و ۲05 هزار واحد ضریب 
ورود خانه های خالی به بازار در مجموع نیاز ساالنه بخش 

مسکن  1031 واحد مسکونی است.

عمران

خبر استانی
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66شمــارهشـنبه |  5 مهر 1393 |

نازیال مهدیانی

مصالح نوین

نرخنامه

قیمت )تومان(محدوده متراژ

15 میلیون رهن+ ۲00 هزار تومان اجاره نواب31 متر با انباری

30 میلیون رهن کامل میدان سپاه۴0 متر یک خواب 

18 میلیون رهن کاملپاسداران، بهارستان۲0۲ متر جنب موتور خانه

۲1 میلیون رهن+ 80 هزار تومان اجارهانتهای جیحون، تیموری۴0 متر با پارکینگ

۲0 میلیون رهن + 300هزار تومان اجارهدروس، بلوار شهرزاد35 متر زیر همکف 

۶ میلیون رهن+300هزارتومان اجارهجوادیه 3۴ متر 

۲7 میلیون رهن+۹0 هزارتومان اجارهنزدیک به مترو شهدا۴0 متر

۲۹ میلیون رهن کامل قصرالدشت، مالک اشتر38 متر

5 میلیون رهن+ 5۲0 هزارتومان اجارهنظام آباد، مدنی شمالی30 متر

کارشناس��ان از افزایش نرخ اجاره بها در پاییز خبر می دهند، این در حالی است که رییس 
اتحادیه امالک تهران گفته بود، نرخ اجاره بها تا پایان س��ال ثابت می ماند. در جدول زیر نرخ 

اجاره بهای کمترین متراژ خانه در تهران آمده است. خانه هایی با متراژ ۴0 و  زیر ۴0 متر که 
در برخی از موارد بر زوج بودن متقاضیان تاکید شده است.

برگزاری نمایشگاه تخصصی 
خودروهای دیزلی در اصفهان

نخستین نمایشگاه 
تخصصی خودروهای 
دیزل��ی کش��ور ت��ا 
شش��م مهرم��اه در 
برگ��زاری  مح��ل 
نمایش����گاه ه���ای 
بین الملل��ی اس��تان 

اصفهان برپا است.
به گزارش »فرصت امروز«، این نمایشگاه در نخستین 
دوره خود میزبان مشارکت کنندگانی از استان های تهران، 

اصفهان، فارس و آذربایجان غربی است.
حضور برندهای مطرح این حوزه از قبیل س��ایپا دیزل، 
آمیکو، رن��و، بهمن دیزل، س��یباموتور، تیراژه دیزل، گروه 
صنعتی ماموت، ایران کاوه و آذهایتک��س در فضایی بالغ 
بر 3000 مترمربع نشان از پتانس��یل بسیار خوب استان 

اصفهان و سایت نمایشگاهی آن دارد.
در کن��ار ای��ن رخ��داد ب��زرگ هفتمی��ن نمایش��گاه 
اختصاصی- بین المللی ماشین آالت راهسازی، راهداری، 
معدنی و ریلی با حضور 30 شرکت از استان های مرکزی، 
ی��زد، اصفهان، تهران، خراس��ان رضوی و کرم��ان برگزار 

می شود.
در ای��ن دوره کارخانه ها و نمایندگانی از ش��رکت های 
هیون��دای، فت��ون، زومالی��ن، س��ان وارد، کوماتس��و، 
اس دی ال جی، همیار ماشین، هیدرومک، تیراژه، دلتا راه، 
لیوگانگ و هپکو در فضایی بالغ بر ۶500 مترمربع به ارائه 

آخرین محصوالت خود می پردازند.
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تولیدکنندگان مرغ از آرامش در بازار نهاده ها می گویند 

قیمت ها رقابتی و مبتنی بر بازار آزاد نیستند

تشکیل شرکت های مشترک 
ایران و روس برای تسهیل صادرات

رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: براساس 
هماهنگی ه��ای صورت گرفت��ه مق��رر ش��د با تش��کیل 
شرکت های مشترک میان تش��کل های بخش خصوصی 
کش��اورزی و تاجران ایران��ی فعال در روس��یه، صادرات 
محصوالت کش��اورزی به ویژه میوه و تره بار به این کشور 

تسهیل شود.
حس��ین صفایی اظهار کرد: برای صادرات محصوالت 
کش��اورزی ب��ه روس��یه برخی مش��کالت پی��ش روی 
تشکل های بخش خصوصی است و ارتباط برقرار کردن با 
این کش��ور و بازاریابی در آنجا چندان آسان نیست. البته 
برخی تاجران ایرانی فعال در روسیه هستند که ارتباطات 

قوی دارند و می توانند به راحتی این کار را انجام دهند.
وی افزود: ص��ادرات محص��والت کش��اورزی ایران با 
هماهنگی های انجام ش��ده از طریق مشارکت تشکل های 
بخش خصوصی و تاجران فعال در روسیه در حال پیگیری 

است.
رییس س��ازمان مرکزی تع��اون روس��تایی ادامه داد: 
مذاک��رات الزم برای انج��ام این کار ص��ورت گرفته و در 
آینده ای نزدیک صادرات به روس��یه از این طریق تقویت 

می شود.
به گزارش ایسنا، صفایی درباره مشکل سیستم بانکی و 
انتقال پول در روسیه اظهار کرد: مذاکرات الزم با مقامات 
این کشور انجام ش��ده و حتی براس��اس هماهنگی های 
صورت گرفته در جلس��ه اخیر مقامات روسی که در ایران 
برگزار شد، در هر یک از استان های این کشور این مشکل 

حل از طریق سیستم بانکی خواهد شد.

طرح صادرات محصوالت
 به روسیه باعث گرانی میوه شد

رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران گفت: 
شایعه صادرات میوه به روسیه باعث گرانی برخی میوه ها 

روی درخت شده است.
حس��ین مهاجران با بیان اینکه با توجه ب��ه توافقات با 
روسیه، شایعاتی مبنی بر صادرات میوه  به روسیه مطرح 
شده و به دنبال آن قیمت  برخی میوه ها هم اکنون افزایش 
یافته است، اظهار کرد: به عنوان مثال سیب روی درخت 
در آذربایجان 800 تومان بود که به 1500 تومان افزایش 
پیدا ک��رده و در دماوند که 1300 ب��وده به 2300 تومان 
رسیده اس��ت. همچنین کیوی روی درخت 800 تومان 

بوده که به 1600 تومان افزایش یافته است.
مهاجران در بخشی از سخنان خود درباره گران فروشی 
که در برخی از مغازه های میوه فروشی وجود دارد، گفت: 
بازرس��ان اتاق اصناف تهران در 50 گ��روه دو نفره قیمت 
میوه های سطح شهر را نظارت می کنند. موارد تخلفی نیز 
گزارش شده که بخش��ی مربوط به گران فروشی، برخورد 
نامناس��ب با مصرف کننده یا تخلفات دیگر بوده اس��ت و 

برخوردهای قانونی الزم با آنها انجام می شود.

افزایش 14 درصدی صادرات 
محصوالت کشاورزی آذربایجان شرقی 
فرصت امروز- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
سازمان جهادکشاورزی آذربایجان ش��رقی از افزایش 
14 درصدی صادرات محصوالت کشاورزی این استان 
در پنج ماه نخست امسال نس��بت به مدت مشابه سال 

پیش خبر داد. 
اکب��ر فتح��ی، در نشس��ت تنظی��م ب��ازار محصوالت 
کش��اورزی با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال، رقم 
صادرات محصوالت کشاورزی استان بیش از 91میلیون 
و700 هزاردالر بوده، افزود: این رقم در مدت مشابه سال 

پیش، بالغ بر80 میلیون و300 هزار دالر بود. 
وی با بیان اینکه این رقم در مقایس��ه با میزان صادرات 
پنج ماهه ابتدایی س��ال گذش��ته، از رش��د 14 درصدی 
برخوردار شده است، افزود: دوغ، شیر، خامه بسته بندی، 
انواع کشمش، رب گوجه فرنگی، روده و ساالمبور از جمله 
اقالم مهم صادراتی آذربایجان شرقی در بخش کشاورزی 

است. 
مع��اون برنامه ری��زی و ام��ور اقتص��ادی س��ازمان 
جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه تولید محصوالت 
کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور نقش راهبردی ایفا 
می کند، گفت: بخش کش��اورزی و صنایع وابس��ته به آن 
نقش بس��یار مهمی در اش��تغال و تامین نیازهای داخلی 
دارد. همچنی��ن از نظر ایجاد درآمده��ای صادراتی نیز با 
توجه به مزیت های نس��بی در این بخش، اهمیت باالیی 

دارد. 
فتحی تصریح کرد: وجود رقابت باال در بازارهای جهانی 
و ش��رایط خاص این بازار ها، لزوم حمایت هرچه بیش��تر 
دولت و رفع موانع توسعه صادرات محصوالت کشاورزی 
ضرورت دارد و تولیدکنندگان نی��ز باید توجه ویژه ای در 
تولید کمی و کیفی محصول برای ورود آسان و ماندگاری 

باال در بازارهای جهانی از خود نشان دهند. 
وی افزای��ش برخ��ی از محص��والت مازاد ب��ر مصرف 
کشاورزی را در رونق بخش کشاورزی استان موثر دانست 
و ادام��ه داد: بازاریابی برای محصوالت مازاد کش��اورزی 
همواره جزو دغدغه های مدیران بخش بوده و امید می رود 
با گس��ترش صادرات محصوالت کشاورزی به کشورهای 
منطقه بتوانیم قدم های موثری در رونق اقتصادی استان 

برداریم. 

دامداران و صنایع لبنی 
قانون شکنی می کنند

عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس، گفت: دامداران و 
صنایع لبنی مدعی افزایش هزینه های تولید هستند و به 
این علت از ماه های اخیر قیمت محصوالت خود را باالتر از 

قیمت مصوب عرضه می کنند.
هدایت اهلل میرمرادزه��ی اظهار ک��رد: تولیدکنندگان 
صنایع لبنی و شیر دو پیشنهاد را مطرح کردند؛ یا دولت 
س��هم خود را به این بخش بپردازد ی��ا اینکه این بخش با 
افزایش هزینه ها برای مصرف کنندگان، هزینه های تولید 

خود را بپردازند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی افزود: صنایع لبنی 
و دامداران قرار بود گزارش یک ماهه  خ��ود را از تغییر 
قیمت ها و ض��رر و زیان هایی که متحمل ش��دند ارائه 

دهند که هنوز گزارشی به مجلس ارائه نش��ده اس��ت.

مردم یا دولت، چه کسی مسئول 
سالمت جامعه است؟ 

وزارت بهداش��ت و درمان، مدت زمان کوتاهی است 
ک��ه وس��واس هایش را روی مواد غذایی بیش��تر کرده 
و نس��بت به س��المت و بهداش��ت محص��والت غذایی 
حساس تر شده اس��ت. پس از گفته های وزیر بهداشت 
در مورد اس��تفاده از روغن پالم در فرآورده های لبنی، 
اکنون نوبت ب��ه فرآورده های پروتئینی )سوس��یس و 
کالباس( رس��یده اس��ت. این موضوع گرچ��ه به مذاق 
عده ای خوش نیامد و نوک تیز پی��کان انتقادهای خود 
را به سوی مسئوالن وزارت بهداش��ت نشانه رفتند، اما 
برای تامین س��المت و بهداش��ت جامعه بای��د در این 
زمینه با مسئوالن این وزراتخانه همسو شد و آگاهی ها 

و خواس��ته های عمومی را افزایش داد. 
استفاده از خمیر مرغ در تولید فرآورده های پروتئینی 
)سوس��یس و کالباس(، در هم��ه جا متداول اس��ت، اما 
استفاده از چربی و پسماندهای ضایعاتی مرغ در تولید این 
محصوالت به نظر می رس��د تنها در کشور ما رواج داشته 
باشد. شاید به همین دلیل باش��د که قیمت فرآورده های 
گوشتی در کشورهای دیگر گران تر از گوشت )قرمز و مرغ( 
است، اما در ایران درس��ت بر عکس فرآورده ها ارزان تر از 

مواد اولیه هستند! 
پس از اع��الم مهل��ت و تعیی��ن ضرب االج��ل برای 
کارخانه ها و واحده��ای تولید لبنی��ات و فرآورده های 
گوشتی نسبت به استفاده از پالم و خمیر مرغ، مدیران 
ش��ماری از کارخانه ه��ا همچن��ان سرس��ختی نش��ان 
می دهند و با آس��مان و ریس��مان بافتن می خواهند از 
زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. تولید کننده به ویژه 
تولیدکنن��دگان مواد و محص��والت غذایی ب��ه همراه 
در نظر گرفتن منافع خ��ود باید مناف��ع مصرف کننده 
را نیز در نظ��ر بگیرند. در غیر این صورت دس��تگاه ها و 
س��ازمان های مربوط و حتی مدعی العم��وم نیز باید از 

منافع مردم دفاع کنند. 
در ای��ن میان، ام��ا نظارت ه��ای وزارت بهداش��ت بر 
پروسه تولید مواد غذایی دارای اشکال است و مسئوالن 
این وزارتخانه برای جب��ران کم کاری های خود، از مردم 
انتظارات��ی دارند که خواسته هایش��ان کم��ی عجیب و 
غریب به نظر می رس��د. ب��رای نمونه، رس��ول دیناروند، 
معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو، افزون 
بر اع��الم پایان مهل��ت به متخلف��ان صنای��ع غذایی، از 
مردم می خواهد مرغ خریداری ش��ده را در خانه تمیز و 
بسته بندی کنند! نخست اینکه میزان زیادی از مرغ هایی 
که در فروش��گاه ها عرضه می ش��وند، بس��ته بندی شده 
هستند، آیا وزارت بهداش��ت بر ضایعات این کارگاه ها و 
واحدهای بس��ته بندی نظارتی دارد؟ دوم اینکه، بخشی 
از مردم هم مرغ را به صورت کام��ل خریداری می کنند 
و برخی فروش��ندگان نیز -که به آس��انی قابل ردیابی و 
نظارت هس��تند- مرغ مش��تریان را تمیز می کنند. این 
مسئله را که فروش��ندگان مرغ، ضایعات و پسماندها را 
به کارخانه های تولید فرآورده های گوشتی می فروشند، 

مس��ئوالن باید پیگیری کنند نه مردم. 
مردم برای انجام این نظارت ها و ایجاد نظم در جامعه، 
دولت و نمایندگان و وکالی مجل��س را انتخاب کرده اند 
تا چش��م و گوش بینا و ش��نوای ملت باش��ند و از حق و 
حقوق ش��ان دفاع کنند. اگر قرار باشد که مردم خودشان 
تولید کنند، خودشان نظارت داشته باشند و خود قوانین 
را تصویب و اجرا کنند دیگر چه نیازی به ایجاد سازمان ها، 
اداره ها، وزارتخانه ها و حتی مجامع قانون گذاری و اجرایی 

است؟ 
تامین سالمت، بهداشت و حتی مسکن و سرپناه برای 
تمامی اقش��ار و آحاد جامعه براس��اس نص صریح قانون 
اساس��ی بر عهده دولت اس��ت و نماین��دگان مجلس نیز 
براساس قانون باید ناظر بر حس��ن اجرای قوانین باشند. 
اگر مردم احس��اس کنند که مس��ئوالن به فک��ر تامین 
سالمت شان هس��تند و دولت نیز این اعتماد را در مردم 
ایجاد کند، بی تردید همکاری های دوجانبه میان مردم و 
مسئوالن می تواند تامین کننده نظم، بهداشت عمومی و 

سالمت جامعه باشد. 

نرخ خرید تضمینی گندم 
11۵۵ تومان اعالم شد

 س��خنگوی دولت از افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 
به 1155 تومان خبر داد و گفت: امس��ال 5727 میلیارد 
تومان یارانه ب��رای حمایت از تولید در نظر گرفته ش��ده 

است.
محمدباق��ر نوبخت ب��ا تش��ریح مصوبه مرتب��ط برای 
تخصیص بودجه از محل هدفمندی یارانه ها برای کمک 
به بخش صنعت افزود: براساس مصوبه هیات دولت مبلغی 
بالغ بر 5 هزار و 727 میلی��ارد تومان برای کمک به تولید 

تخصیص داده شده است.
به گزارش ف��ارس، وی اف��زود: از این می��زان یک هزار 
میلیارد تومان برای وزارت جهاد کش��اورزی برای کمک 
به تولی��د محص��والت کش��اورزی و برقی ک��ردن چاه ها 

اختصاص یافت.

برق دار شدن چاه های آب کشاورزی 
با کمک وزارت نفت

فرص�ت امروز- مع��اون آب، خ��اک و صنای��ع وزیر 
جهادکش��اورزی گفت: چاه های آب کش��اورزی با کمک 

وزارت نفت برق دار می شوند.
رحیم سجادی در نشست بررسی مشکالت کشاورزان 
شهرستان بس��تان آباد افزود: در این رابطه در قانون آمده 
اس��ت وزارت نفت هزینه برق دار ک��ردن چاه های آب را 
50 درصد به صورت کم��ک بالعوض و بقی��ه را در قالب 

تسهیالت و وام باید پرداخت کند.
وی گف��ت: در بحث آبیاری تحت فش��ار ه��م دولت و 
مجلس مصوب کرده اند ک��ه 85 درص��د از هزینه ها را تا 
س��قف 65 میلیون ریال پرداخت می کنن��د و بقیه آن را 

کشاورز باید پرداخت کنند.
س��جادی ب��ه حمای��ت دول��ت از س��رمایه گذاران 
بخش خصوصی اش��اره و اظهار کرد: کمبود س��ردخانه و 
صنایع تبدیلی در این شهرس��تان زمینه مناسبی را برای 

سرمایه گذاری در این بخش به وجود آورده است.

یادداشت

تولید

دریچه

تجارت

خبر
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عباس نعیم امینی

مولود غالمی

مجلس
نایب رییس کمیسیون کشاورزی:

دولت، خرید تضمینی گندم را خوب مدیریت کرده است
فرصت ام�روز- نایب رییس 
کمیسیون کش��اورزی مجلس، با 
بیان اینکه دولت تاکنون موضوع 
خری��د تضمینی گن��دم را خوب 
مدیریت کرده است، افزود: دولت 
به وی��ژه در اعالم و اطالع رس��انی 
خرید و تولید گندم کارهای خوبی 

انجام داده است.
غالمرض��ا نوری قزلج��ه اظهار 
کرد: ب��رای نمون��ه، ب��ا پرداخت 
و  ب��ه کش��اورزان  نقدینگ��ی 
تولیدکنن��دگان زی��ر بخ��ش، 
مش��کالت تولی��د محص��والت 

کشاورزی تا حدود زیادی مرتفع 
می شود.

نماین��ده بس��تان آباد 
در مجلس، ب��ه تولیدات 
کش��اورزی و دام��ی و 
در  ب��اال  ظرفیت ه��ای 
این شهرس��تان اش��اره و 
اظهار ک��رد: بس��تان آباد 
یکی از قطب ه��ای تولید 
س��یب زمینی و هویج در 

آذربایجان ش��رقی اس��ت. ایجاد 
صنایع تبدیلی در این شهرستان 

از نیاز های اساسی منطقه است.

وی ب��ا بی��ان اینکه نوس��ان و 
پایی��ن ب��ودن قیم��ت تولیدات 

م��ی و کش��اورزی،  بخ��ش دا
کش��اورزان را متض��رر می کند، 
گف��ت: تولی��د س��یب زمینی و 

هوی��ج در این شهرس��تان برای 
کشاورزان زیانده شده است.

نوری، کمب��ود امکانات 
مکانیزاس��یون و نی��از به 
اعتبارات در این زمینه را 
یادآوری ک��رد و افزود: در 
آبیاری بارانی با تخصیص 
کمک های تشویقی دولت 
شاهد اس��تفاده بهینه از 
آب در بخش کش��اورزی 

خواهیم بود.
وی اج��رای پایاب س��دهای 
ساخته ش��ده در این شهرستان 

و تامی��ن ب��رق ب��رای پای��اب 
ز نیازه��ای اولویت دار  آنها را ا
بس��تان آباد عنوان کرد و گفت: 
با تکمیل سد کلقان شاهد حل 
مشکل آب آش��امیدنی و بخش 
صنع��ت و کش��اورزی منطق��ه 

خواهیم بود.
وی در ادام��ه، تس��ریع در 
پرداخت پول گندم خریداری شده 
از کش��اورزان و تمدید تسهیالت 
بانکی و صدور اسناد رسمی برای 
زمین های کشاورزی را خواستار 

شد.

ب��ازار نهاده ه��ای دام��ی در 
3 س��ال گذش��ته با مش��کالت 
زی��ادی مواج��ه ب��وده اس��ت. 
انحص��ار در واردات نهاده های 
دامی در این س��ال ها باعث شد 
تا بخ��ش عرضه این ب��ازار مهم 
دچار اختالل ش��ود و قیمت ها 
روند افزایش��ی را دنبال کنند. 
اواخر س��ال گذش��ته ب��ود که 
خبر وجود ران��ت 650 میلیون 
یوروی��ی در اث��ر انحصار گرایی 
در واردات نهاده ه��ا به تیتر یک 
برخی سایت ها، خبرگزاری ها و 
نشریات اقتصادی و کشاورزی 
بدل شد، اما با تالش های دولت 
و تعدیل قیمت ه��ا، اکنون بازار 
نهاده ها پ��س از گ��ذر از پیچ و 
خم های��ی در ش��رایط آرامش 
نسبی به س��ر می برد و به سطح 

تعادلی جدیدی رسیده است. 

بازگشت تعادل به بازار
اهمیت ویژه نهاده های دامی 
در تولید مرغ و گوشت بر کسی 
پوشیده نیس��ت، اما تالطم در 
ای��ن ب��ازار در س��ال های اخیر 
تولید کنن��دگان ای��ن بخش را 
با مش��کالت جدی مواجه کرد 
و در ماه های گذش��ته ب��ازار به 
ی��ک آرامش نس��بی رس��ید. 
پیمان ذوالفقاری، دبیر اتحادیه 
تولید کنن��دگان دام، طی��ور و 
آبزی��ان در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« گفت: خوش��بختانه از 
آغاز س��ال 93 ب��ازار نهاده های 
دامی به سمت ثبات پیش رفته 
و بازار، ه��م در زمینه قیمت ها 
و ه��م در عرضه به ثب��ات قابل 

قبولی رسیده است. وی با اشاره 
به اینکه نوس��انات ش��وک آور 
قیمتی در سال 93 حذف شده 
و با شروع سال جدید نوسانات 
قیمتی قابل ذکری در بازار رخ 
ن��داده، افزود: س��ه دلیل عمده 
را ب��رای این امر می ت��وان ذکر 
کرد؛ مس��ئله نخست ثبات نرخ 
ارز اس��ت. دلی��ل دوم تامی��ن 
ارز مبادل��ه ای و دلی��ل س��وم 
تع��دد وارد کنن��دگان و خروج 
از انحصار گرای��ی در واردات 
نهاده های دامی است که باعث 
ش��ده نه تنه��ا روند افزایش��ی 
قیمت ها متوقف ش��ود، بلکه در 
این مدت شاهد کاهش قیمت ها 

هم باشیم. 
وی تاکید می کند: در ماه های 
اخیر با اعمال مدیریت بهتر در 
بازار حالت های انحصاری برخی 
از اق��الم کاهش یافت��ه و تعدد 
وارد کنندگان موجب شد تا در 
اثر رقابتی شدن بازار، قیمت ها 
در این بخش کاهش یابد. البته 
نقطه شروع بحران از سال 89 و 
با ظهور بحران ارزی در کش��ور 
آغاز ش��د که با ایج��اد ثبات و 
همچنین ش��کل گیری فضای 
مثبت سیاس��ی و اقتصادی در 
کش��ور، روند رو به بهبود است 
ولی همچنان تا رسیدن به نقطه 

مطلوب فاصله داریم. 
ذوالفقاری در ادامه افزود: در 
حال حاضر حدود 7 میلیون تن 
انواع نهاده ه��ای دامی از طریق 
واردات تامین می ش��ود که این 
رقم30 ت��ا40 درص��د مصرف 
داخل��ی را تش��کیل می ده��د. 
وابس��تگی عمده در س��ه حوزه 

کاالی��ی ذرت، ج��و و کنجال��ه 
سویاس��ت، بنابراین با توجه به 
مش��کالت کمبود آب در بخش 
کشاورزی باید در بلند مدت به 
فکر سیاست های بهبود فناوری 
در ح��وزه کش��اورزی باش��یم. 
این در ش��رایطی اس��ت که اگر 
وضعیت خشکس��الی سال های 
اخی��ر ادام��ه دار باش��د، ای��ن 

وابستگی شدید تر خواهد شد. 
همای��ون دارابی، مدیرعامل 
ران م��رغ  تحادی��ه مرغ��دا ا
گوش��تی نی��ز در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« با اش��اره به 
در  قیمت ه��ا  معقول ب��ودن 
ش��رایط فعل��ی ب��ازار اظه��ار 
ک��رد: در ح��ال حاض��ر، هم 
به لح��اظ فراوان��ی نهاده ها و 
هم ب��ه لحاظ قیمتی ش��رایط 
مطلوبی در بازار حاکم اس��ت 
و ب��ا توج��ه ب��ه ش��روع فصل 
برداش��ت محص��والت داخلی 
پیش بینی می ش��ود ک��ه این 
امر تاثی��ر مثبت��ی را در بازار 
به جای بگذارد و در رس��یدن 
بازار به تعادل کمک کند. وی 
همچنین ب��ا بیان وابس��تگی 
شدید در کنجاله س��ویا ادامه 
داد: ح��دود 80 درصد مصرف 
داخل��ی کنجال��ه س��ویا و 40 
درصد از مص��رف کل ذرت از 
طریق واردات تامین می ش��ود 
که بای��د ب��رای کاه��ش این 

وابستگی چاره ای اندیشید. 

قیمت گذاری براساس 
سیاست اقتصاد آزاد 

با وج��ود کاه��ش قیمت ها 
در ماه های اخیر ام��ا همچنان 

نگرانی از بح��ث قیمت ها وجود 
دارد. اگرچ��ه ب��ا توجه ب��ه باال 
ب��ودن حجم و تن��وع نهاده ها و 
همچنین تع��دد واردکنندگان، 
اعمال ق��درت در قیمت گذاری 
نهاده های دام��ی کاهش یافته 
اما همچنان قیمت ها از س��طح 
جهانی فاصل��ه دارد. ذوالفقاری 
در خصوص تعیی��ن قیمت ها و 
شرایط قیمت گذاری نهاده های 
دامی می گوی��د: قیمت ها باید 
براس��اس عرضه و تقاضای بازار 
در ش��رایط رقابتی و براس��اس 
سیاست های اقتصاد آزاد صورت 
گیرد. ای��ن در حالی اس��ت که 
سیاس��ت پرداخ��ت یارانه ها به 
نهاده ها هرگ��ز موفق نبوده و به 
ایجاد بازار س��یاه در این بخش 
منجر ش��د. همی��ن امر موجب 
شد تا یارانه پرداختی به دست 
تولید کنندگان که هدف اصلی 

این سیاست بودند نرسد. 
وی تاکی��د می کند: درس��ت 
است که در شرایط فعلی قیمت 
تمام ش��ده تولی��دات داخلی با 
قیمت ه��ای جهان��ی منطب��ق 
است اما باید توجه داشته باشیم 
که اگر قیمت ه��ای واقعی آب 
و ان��رژی در این بخ��ش اعمال 
ش��ود قطعا در قیمت ها تجدید 
نظر خواهد ش��د و این مس��ئله 
می تواند تولید داخلی را از توان 
رقابت ب��ا قیمت های جهانی باز 

دارد. 

مشکل جای دیگر است
سهرابی، مدیرعامل شرکت 
زرده طالی��ی ایرانی��ان و عضو 
کنسرس��یوم ویژه ص��ادرات با 

اش��اره به اتفاق های اخیر بازار 
نهاده های دام��ی می گوید: در 
دو ماه اخی��ر اتفاق��ات خوبی 
در ب��ازار نهاده ه��ای دام��ی 
ب��رای حمای��ت از تولی��د رخ 
داده اس��ت و ب��ازار به س��طح 
مطلوب��ی از قیمت ها رس��یده 
و تولید کنندگان مش��کلی در 
بخش تامین نهاده ه��ا ندارند. 
نوس��انات مقطعی که در بازار 
اتفاق می افتد نیز طبیعی است 
اما مسئله اصلی در بازار فروش 
است. در حال حاضر بیشترین 
مشکل صنعت مرغداری کشور 
در م��ازاد تولید و نب��ود تقاضا 
برای محصوالت تولیدی است 
و دول��ت باید تمرک��ز حمایتی 
خود را در این بخش قرار دهد. 
مدیرعامل اتحادیه مرغداران 
مرغ گوش��تی نی��ز با اش��اره به 
مش��کل تقاضا برای محصوالت 
تولیدی این بخش گفت: مسئله 
اصلی صنع��ت مرغ کش��ور در 
بازار فروش اس��ت و اگ��ر قرار 
است فکری ش��ود و حمایتی از 
تولید کننده ص��ورت گیرد باید 

تمرکز در این بخش باشد. 
 وی ب��ا اعالم خب��ر صادرات 
دو محمول��ه 500 تن��ی م��رغ 
به کش��ور روس��یه، می افزاید: 
ی��ن محموله ه��ا  ص��ادرات ا
به ص��ورت آزمایش��ی انج��ام 
می شود، اما این آمادگی برای 
ورود به بازار روسیه وجود دارد. 
از سوی دیگر برای ورود جدی 
به بازارهای عراق، افغانستان و 
تاجیکستان هم می تواند مشکل 
مازاد تولید مرغ در کش��ور را تا 

حد زیادی برطرف کند.

تاکید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر جداسازی آب آشامیدنی 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بهترین راه به منظور بهینه سازی مصرف آب، 

جداسازی مصارف آشامیدنی از مصارف بهداشتی و کشاورزی است.
حسین میرمحمدی، جداسازی آب آشامیدنی از بهداشت و کشاورزی را ضروری ترین 
اقدام وزارت نیرو برای بهینه سازی دانست و اضافه کرد: وزارت نیرو باید اعتبارات ویژه 

در این خصوص را منظور کند.
وی افزود: با وجود ضروری بودن تبلیغات در زمینه فرهنگ س��ازی مصرف آب، الزم 
است بخشی از این هزینه ها به سمت اصالح ش��بکه آبرسانی برود و برای جداسازی آب 

آشامیدنی از معاونت بهداشتی هزینه شود.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران، این نماینده مجل��س اظهار کرد: اگرچ��ه برخورد با 
مش��ترکان پرمصرف برای کنترل مصرف آب موثر اس��ت، اما راهکار اساس��ی نبوده و 
روشی مقطعی اس��ت. نماینده مردم اصفهان، گلپایگان و خوانسار همچنین به فرسوده 

بودن بخش هایی از شبکه های آبرس��انی شهری اشاره کرد و افزود: 
متاسفانه 20 تا 30 درصد آب به دلیل قدیمی بودن شبکه آبرسانی 

هدر می رود.
وی همچنین شناسایی حوزه های فرسوده را از مهم ترین اقداماتی 
برش��مرد که وزارت نیرو باید در برنامه های خ��ود بگنجاند تا از این 

طریق مدیریت و بهینه سازی مصرف آب انجام شود.

برداشت 18 هزارتن انگور از تاکستان های مراغه
فرصت امروز- معاون رییس سازمان و مدیر جهادکشاورزی شهرستان مراغه گفت: 

برداشت انگور از سه هزار و 200هکتار از تاکستان های این شهرستان آغاز شد. 
محمد نریمانی افزود: با توجه به خسارت سرمازدگی پیش بینی می شود 18 هزار تن 

انگور از سطح باغ های مراغه برداشت شود. 
وی اظهار کرد: 70 درصد از محصول تولیدی این شهرس��تان برای کشمش، سبزه، 

آبمیوه و شیره انگور فراوری و بقیه نیز برای تازه خوری مصرف می شود. 
معاون رییس س��ازمان و مدیر جهادکش��اورزی شهرس��تان مراغه با اشاره به 
اینکه بی��ش از 23 رقم انگور در این شهرس��تان تولید می ش��ود، گفت: بیش��تر 
محصول تولیدی کش��مش بی دانه بوده که نیمه دوم مهر آغاز برداش��ت این نوع 

محصول است. 
نریمانی افزود: انگور شاهانی، صاحبی، خلیلی، یاقوتی، نورس، آلدرق، گلین بارماغی، 

عسکری، پیکامی، انواع کشمش، صاحبی، لعل و فخری و رسمی از 
جمله ارقام تولیدی در تاکستان های مراغه است. 

وی اظه��ار ک��رد: در س��ال زراعی ج��اری س��رمازدگی به 
50 درصد از تاکستان های این شهرس��تان خسارت وارد کرد 
که این خسارت حدود 21 هزار تن تولید انگور این شهرستان 

را کاهش داد. 



فروش 6 ماه اول برابر یک سال قبل
به گزارش ایسنا، س��ینماهای ایران در شش ماه نخست امسال 
ح��دود 34 میلیارد تومان فروش داش��تند که رقم��ی قابل توجه 
اس��ت. این رقم با فروش 23 فیلم به دس��ت آمده اس��ت. می توان 
گفت میزان رشد فروش گیشه سینمای ایران در شش ماه نخست 
س��ال 93 نسبت به پنج، شش س��ال گذشته، بسیار امیدوارکننده 
اس��ت. همچنین درباره تعداد مخاطبان س��ینمای ایران هم باید 
گف��ت ک��ه اگرچه به دلیل آنک��ه آمار فروش فیلم ه��ا در تهران و 
شهرس��تان به صورت رس��می و به تفکیک در دسترس نیست، اما 
آم��ار تخمین��ی از بیش از هش��ت میلیون مخاطب در ش��ش ماه 

نخست امسال خبر می دهد. 
تعداد مخاطبان شش ماه نخست سینمای ایران به اندازه  مخاطبان 
کل سال گذشته بوده اند. همچنین تعداد مخاطبان کل سال 90، تنها 
یک میلی��ون نفر بیش از این رقم اس��ت. بنابراین می توان گفت که 
ایرانی ها در شش ماه نخست امسال با فیلم های خوبی که اکران شده 
است، تعداد دفعات سینمارفتن شان افزایش قابل توجهی داشته است. 
در نیمه نخس��ت امسال، 12 فیلم از 23 فیلم اکران شده توانستند به 

فروشی بیش از یک میلیارد تومان دست یابند. 

گامی به سوی کپی رایت
الدن حیدری مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی در گفت وگو 
با ایسنا، درباره تصویب الیحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و 
هن��ری و حقوق مرتبط با آن، اظهار کرد: این الیحه پس از برگزاری 
15 جلس��ه کارشناسی در کمیس��یون  لوایح دولت به تصویب هیات 
دولت رس��ید و برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال خواهد شد. 
ای��ن الیحه در زمینه حمایت از حق مولف و کپی رایت تدوین ش��ده 
است و در صورت تصویب در مجلس، جایگزین قوانین گذشته مانند 
قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 
و قان��ون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزاری مصوب 1379 و س��ایر 
قوانین خواهد ش��د. در واقع، این الیحه برای رفع خأل های قانونی در 
زمینه حق مولف و به روز رسانی آن تدوین شده است. قوانینی که در 
حوزه کپی رایت وجود داشت، با مقتضیات زمان خود تدوین شده بود 
و تعدادی از معیارهای زمان حاضر و حقوق کپی رایت برای حمایت از 

پدیدآورندگان و جلوگیری از نقض حقوق آنها را دربر نداشت. 

آخرین وضعیت ویروس ابوال
تع��داد قربانی��ان مبت��ا به وی��روس مهل��ک ابوال ب��ا افزایش 
20 درصدی نس��بت به س��ه روز گذش��ته، از مرز سه هزار و 100 
نفر گذش��ت. دفتر منطقه ای س��ازمان بهداشت جهانی مستقر در 
افریق��ای جنوبی با اعام این خبر تاکید کرد: هر س��ه هفته تعداد 
مبتای��ان به ابوال به دو برابر افزایش می یابد که ضرورت رویارویی 
جهانی با این بحران را بیش��تر گوش��زد می کند. براساس آمارهای 
جدید س��ازمان بهداش��ت جهانی، هم اکنون حدود 7 هزار نفر در 
غرب افریقا مبتا به این ویروس کش��نده هستند؛ تعداد قربانیان 
مبت��ا به ویروس ابوال تا روز سه ش��نبه 2800 نفر بود. س��ازمان 
بهداش��ت جهان��ی همچنین اعام کرد اگر تاش ه��ا برای کنترل 
ویروس ابوال بیش��تر نش��ود، تا چهار ماه دیگر پرونده یک میلیون 
و 400 ه��زار نفر از افرادی که با خطر عفونت ویروس ابوال مواجه 
می ش��وند روی میز قرار می گیرد. تاکنون افریقای جنوبی، تونس، 
اوگاندا، نیجریه، تانزانیا، سنگال، آنگوال، کنیا، مصر و الجزایر اعام 
کرده اند ورود گردش��گران و مسافران سه کش��ور ابوالزده لیبریا، 

گینه و سیرالئون تا اطاع ثانویه به کشورهایشان ممنوع است. 

جریمه سنگین قطع درختان پایتخت
محمدمهدی تندگویان، عضو کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران 
در گفت وگو با مهر، با اشاره به آخرین وضعیت طرح الزام شهرداری تهران 
به اعطا نکردن پروانه ساخت و س��از و پیگیری ضب��ط اماکی که در آن 
به صورت غیر قانونی قطع و تخریب فضا انجام ش��ده، گفت: بررسی این 
طرح توس��ط سه کمیسیون شورا در حال انجام است و به دنبال تدوین 
طرحی هستیم که قابلیت اجرا داشته باشد. تندگویان با اشاره به قطع 
درختان پایتخت در هفته گذشته افزود: اینکه چقدر خسارت مادی برای 
این تخریب تعیین می شود، ارزش چندانی ندارد و جوابگوی خسارتی که 
به محیط زیست پایتخت وارد می شود نیست، اما محاسبه خسارت قطع 
درختان فرمول خاص خود را دارد و به بن درخت، س��ن و سال و نوع و. 
. . ، بر تعیین میزان خسارت تاثیرگذار است و حدودا قطع 150 درخت 
نزدیک به 4تا5 میلیارد جریمه دارد که در مقابل اقدام غیر قانونی متخلفان 

هزینه ناچیزی است. 

کریمی دستیار کی روش شد
کاپیتان پیش��ین تی��م ملی فوتب��ال ایران که س��ابقه بازی در 
تیم  های بایرن مونیخ و ش��الکه آلمان و چند تیم عربی را داش��ت، 
به عنوان دس��تیار ایرانی کارلوس ک��ی روش در تیم ملی انتخاب و 
معرفی شد. کریمی در شرایطی به این عنوان منصوب شد که طی 
روزهای گذش��ته صحبت هایی مبنی بر بازگش��ت وی به فوتبال و 
پوش��یدن دوباره پیراهن پرس��پولیس مطرح شده بود. در نشست 
مش��ترک مسئوالن فدراسیون با س��رمربی تیم ملی، علی کریمی 
به عنوان دستیار سرمربی انتخاب شد. علی کریمی بعد از انتخابش 
به عنوان دستیار جدید کارلوس کی روش، در نشست خبری اظهار 
کرد: از فدراسیون فوتبال و علی کفاشیان که برای حضورم در تیم 
ملی از من دعوت کردند، تش��کر می کن��م. حاال افتخار بزرگ تری 
نصیبم ش��ده اس��ت. باید از افرادی که انتظار داش��تند و احساس 
کردند می توانند دستیار کی روش باشند، معذرت خواهی کنم. حاال 
تمام تاشم این است که تمام تجارب زمان بازیگری ام را در اختیار 
بازیکنان دیگر بگذارم. دستیاری کی روش برای شروع مربیگری ام 
اتفاق خوبی اس��ت. باعث افتخار است که با کی روش کار می کنم. 
طبیعی است که این مسائل در دوران مربیگری برایم مفید باشد. 

اهمیت ورزش های پایه در ارزیابی فدراسیون
وزیر ورزش و جوانان با اش��اره به عملک��رد کاروان ورزش ایران در 
هفدهمین دوره بازی های آس��یایی گفت: م��ا در وزارت ورزش تنها 
براساس میزان و تعداد مدال آوری در بازی های آسیایی عملکرد یک 
فدراس��یون را بررس��ی نمی کنیم؛ چرا که کس��ب مدال تنها یکی از 
معیارها برای ارزیابی فدراسیون هاست و معیارهایی دیگری هم مدنظر 
داری��م که باید به آنها توجه ش��ود. محمود گ��ودرزی پس از ورود به 
کره جنوبی در مورد پیش بینی اش از تعداد مدال کاروان ایران در این 
دوره از بازی ها گفت: با بهتر ش��دن ش��رایط اقتصادی، ان شاءاهلل در 
آینده با تعداد بیشتری از ورزشکاران شرکت می کنیم. نگاه به ورزش 
توسعه متوازن است و کسب مدال تنها یکی از معیارهاست. توجه به 
ورزش پایه و ورزش زنان با نگاه توسعه و ورزش همگانی هم از جمله 

موارد مهم در ارزیابی فدراسیون هاست. 

با سرکوب شجاعت جامعه به جایی نمی رسد
حجت االس��ام و المس��لمین سیدحس��ن خمینی، در دیدار با 
نمایندگان تشکل های دانشجویی دانشگاه های آزاد سراسر کشور، 
با بیان این موضوع که گاهی اوقات ما پشت نقاب سخنان و عناوین 
مسائل شخصی خود را پنهان می کنیم، گفت: مهم ترین چیزی که 
امام را از اقران خود متمایز کرد، شجاعت بود و این شجاعت مانند 
یک نقطه نورانی وقتی وارد جامعه ش��د دیگران را در حوزه اشراق 
و مغناطی��س خود قرار داد و به تعبیری امام ش��جاعت خود را به 
جامعه تزریق و پمپاژ کرد. جامعه گاهی اوقات به جایی می رس��د 
که همه در میدان هس��تند، اما نیازمند دمیدن روح شجاعت است 
که در نتیجه پدید آمدن همین روحیه بود که انقاب اس��امی و 
دف��اع مقدس پدید آمد و روحی��ه انقابی و دین داری وارد جامعه 
ش��د. هیچ جامعه ای در هیچ کجای دنیا با س��رکوب ش��جاعت به 
جایی نمی رسد و هر فسادی با سرکوب شجاعت آغاز و با سرکوب 
ش��جاعت نیز نهادینه می شود. بنابراین باید شجاعت را در خانواده 
و فرزندان و محیط های مختل��ف اجتماعی تعمیم دهیم، زیرا اگر 
شجاعت بمیرد، مقابل مسلمات سکوت کرده و بدی های قطعی را 

به عنوان واقعیات می پذیریم. 

تاثیرات دیپلماسی گفتمان
خبرگزاری آسوش��یتدپرس، به نقل از چن��د دیپلمات از تعدیل 
خواس��ته های امریکا در خصوص برنامه غنی سازی ایران خبر داد. 
این دیپلمات ها که خواس��تند، نامشان فاش نشود، گفته اند امریکا 
در حال بررس��ی ارائه یک پیشنهاد جدید به ایران مبنی بر حفظ 
نیم��ی از برنامه غنی س��ازی اورانیوم و ق��رار دادن محدودیت های 
دیگر برمواردی اس��ت که ممکن اس��ت در س��اخت س��اح های 
هس��ته ای به کار رود. براس��اس این گزارش امریکا به طور ایده آل 
خواهان تنها یک هزار و 500 س��انتریفیوژ در ایران است، اما این 
کش��ور تاکی��د دارد که خواهان حفظ 9 هزار و 400 س��انتریفیوژ 

کنونی خود برای تولید سوخت موردنیاز راکتور اش است. 

کشور فلس�طین برای هفتمین بار با فیلم »چش�م های یک دزد« در 
جوایز اسکار خارجی حضور می یابد. 

 شمس لنگرودی، شاعر پیشکسوت که دچار خونریزی داخلی شده 
بود، هم اکنون حالش خوب است. 

سیزدهمین جشن انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر با تقدیر و 
نکوداشت یونس شکرخواه ، حمید امجد و بهروز غریب پور برگزار شد. 

مدیر کل اسناد هویتی س�ازمان ثبت احوال کشور، گفت: 267 هزار 
و 190 کارت ملی هوش�مند طی پنج ماهه نخس�ت سال جاری صادر 

شده است. 
وزیر کش�ور در بیستمین گردهمایی شهرداران کالن شهرها و مراکز 
استان ها گفت: یک هزار شهرداری در کشور وجود دارد که درآمد آنها 

با هزینه هایشان همخوانی ندارد. 
مدیرکل دفتر پایش سازمان محیط  زیست از ایجاد بخش آزمایشگاه 

خاک در پنج استان کشور خبر داد. 

معاونت توس�عه ورزش قهرمانی گفت: اگر قرار است تیم امید با این 
بازیکن و با این شرایط به مقدماتی المپیک برود، بهتر است اصال در 

این رقابت ها حضور پیدا نکند. 
ملی پوشان وزنه برداری در حاشیه بازی های آسیایی با پرافتخارترین 

کشتی گیر تاریخ ایران عکس یادگاری گرفتند. 
مرتضی محصص، کارشناس فوتبال معتقد است کسانی که به عنوان 
کارش�ناس از نتایج تیم های ملی انتقاد می کنند، خودش�ان از دانش 

کافی برخوردار نیستند.

رییس جمهور با اش�اره ب�ه مذاکرات جاری ای�ران و 1+۵ تاکید کرد: 
جمهوری اسالمی ایران به دنبال توافقی است که نتیجه آن برد– برد 

برای همه طرفین باشد. 
جواد ظریف، طی دیدار در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
با وزیر امور خارجه کویت در نیویورک ضمن بررس�ی روند مناسبات 

دو جانبه در خصوص تحوالت منطقه ای تبادل نظر کردند. 
رادیو دولتی پاکس�تان و س�ایت اینترنتی این رسانه ملی پاکستان، 
ضم�ن پرداختن ب�ه خبر دی�دار تاریخ�ی نخس�ت وزیر انگلیس با 
رییس جمهوری اس�المی ایران، اعالم کرد، دو طرف برای گس�ترش 

روابط تهران - لندن توافق کردند.

وحید رحمانی کارشناس ارشد ادبیات به آنچه سیاست سکوت 
درباره حسین منزوی نامید، انتقاد کرد

مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال از تغییر 6۵ هزار 
نام خانوادگی و 23 هزار و ۵00 نام از ابتدای سال جاری تاکنون در 

کشور خبر داد

مه لقا جام بزرگ گفت: نمی دانم چرا با وجود نتایج خوبی که تیراندازان 
در سال های اخیر گرفته اند، توجه ویژه ای به این رشته نمی شود

معاون وزیر امور خارجه امریکا، از پیشرفت در گفت وگوهای هسته ای 
با تهران خبر داد و به »آثار مثبتی« اشاره کرد که تاکنون، از کاستن 
تحریم ها در جریان توافق های مقدماتی برای ایران حاصل شده است

جامعهفرهنگ سیاستورزش

روزنامه اقتصادی - مدیریتی
صاحب امتیاز: مهدی صیافی

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: نشر گستر امروز
دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(

روابط عمومی: 88895433
سازمان آگهی ها: 88896074 و 88895434  
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تفکیک زباله ها از مبدا در پایتخت

حسن کریمیان، مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 
در گفت وگ��و با مهر با بیان اینکه میزان تفکیک زباله از مبدا در مناطق 
22گانه روند صع��ودی دارد، گفت: طرح تفکیک زباله از مبدا به صورت 
بایلوت در 12 ناحیه آغاز ش��ده و ش��هروندان همکاری بسیار خوبی در 
این زمینه داش��ته اند. ش��هر تهران نسبت به سال های قبل تمیزتر شده 
و شهروندان همکاری خوبی در حفظ نظافت شهر داشته اند، چنانچه در 
بخش رفت و روب ش��هر این موضوع کاما مش��هود و ملموس است. در 
بخش رفت و روب و نظافت شهر 18 هزار نیروی کارگری در سه شیفت 

فعال هستند تا نظافت و تمیزی شهر حفظ شود. 
مدی��ر عام��ل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هر ته��ران گفت: با 
فرهنگ سازی انجام شده طی س��ال های اخیر شاهد همکاری بیشتر 
ش��هروندان در حفظ نظافت شهر بوده ایم و شهروندان کمتر زباله  در 

سطح شهر می ریزند، اما هنوز میزان ریختن زباله در انهار باالست. 
وی با تاکید براینکه در بحث مدیریت پسماند بیش از هرچیز نیازمند 
مشارکت و همکاری مردم هستیم افزود: در بخش تفکیک زباله خشک 
و  تر از مبدا، شهروندان استقبال و همکاری خوبی داشته اند و در تاشیم 
که این طرح را در تمام 123 ناحیه ش��هر تهران اجرایی کنیم. کریمیان 
همچنین با اشاره به آغاز مهرماه و بازگشایی مراکز آموزشی اظهار کرد: 
رفع عی��ب و نقص مخازن مکانیزه اطراف م��دارس، جمع آوری کتب و 
دفاتر سال قبل دانش آموزان و استمرار طرح کلبه بازیافت در مدارس در 
طرح اس��تقبال از مهر قلم اجرایی می شود. مدیریت پسماند در راستای 
خدمت رسانی مطلوب در روزهای آغازین مهرماه به شهروندان به خصوص 
دانش آموزان برای همکاری در اجرای طرح مهر قلم از 11 ش��هریور به 

مدت 40 روز اقدام به هماهنگی کرده است. 

چن��د روزی اس��ت که بحث داغ رس��انه های س��ینمایی، 
واکنش به حرف های عباس کیارس��تمی درباره دفاع مقدس 
است. با مروری بر حرف های ابراهیم حاتمی کیا در اسفندماه 
گذش��ته و واکنش شش ماه پیش کیارستمی، به حرف های 
اخیر رییس سازمان سینمایی درباره این اتفاق می رسیم که 
او از تحریف سخنانش از سوی برخی رسانه ها دلگیر است. 

حجت اهلل ایوبی، رییس س��ازمان س��ینمایی ضمن گایه از 
برخی رس��انه ها مبنی بر تحریف سخنانش به مهر گفت: پیش 
از ای��ن در بازدید از خبرگزاری دفاع مقدس این نکته را مطرح 
کردم که صحبت های منتش��ر شده از سوی عباس کیارستمی 
درباره ش��هدای دفاع مقدس متعلق به شش ماه پیش است و 
انتشار این سخنان در هفته دفاع مقدس برای من جای سوال 
دارد و برای رفع این ابهام خواستم متن کامل سخنرانی را برایم 
بیاورند تا پ��س از خواندن آن اظهارنظر کنم. من بارها گفته ام 
که س��ینمای ایران خودش را مدیون و دلبس��ته دفاع مقدس 
می داند، اما شاهد هستم که برخی از رسانه ها، صحبت های من 
درباره اظهارنظر کیارستمی را تحریف کردند. همه ما می دانیم 
که اهالی هنر و س��ینما خودش��ان را مدیون دف��اع مقدس و 
رزمندگان می دانند. دفاع مقدس خط قرمز همه اس��ت و من 
در همه اهالی س��ینما عشق به دفاع مقدس را در اوج می بینم. 
من به همه این اطمینان را می دهم که سینمای ایران خودش 
را مدیون، وابس��ته و دلبسته دفاع مقدس و 
رش��ادت های افرادی می داند که بدون هیچ 
چشمداشتی به جبهه های جنگ رفتند. 
پی��ش از این هم گفته ام که در دفترچه 
سیاست های سازمان س��ینمایی اعام 
کرده ایم تولید فیلم های مذهبی و 
دفاع مقدس در اولویت قرار 
دارد و معتق��دم اگر قرار 
است دولت در حوزه ای 
کند،  سرمایه گذاری 
یکی از این حوزه ها 
ثبت حماس��ه های 
دفاع مقدس است. 
ع��ب����اس   
چندین  کیارستمی 
ماه پیش در حاشیه 
جلسه پرسش و پاسخ 
با دانش��جویان دانش��گاه 
س��یراکیوز آمریکا گفته بود: 
»یک هفته قبل از اینکه اینجا 
بیایم یکی از فیلمس��ازانی که 
س��ال ها فیلم جنگی س��اخته 
)اش��اره به ابراهیم حاتمی کیا( 
فیلم ه��ای پرهزین��ه جنگی و 
البت��ه با مخاط��ب کمتر- برای 
اینک��ه مخاط��ب ایران��ی دیگر 
حوصله جنگ نداش��ت، بنابراین 
س��نگین  خیل��ی  بودجه ه��ای 
جنگ��ی  فیلم ه��ای  و  می گی��رد 
می س��ازد، گوش من را پیچانده بود 

که زمانی که ما داشتیم می جنگیدیم کیارستمی داشت دنبال 
دفترچه دوس��تش می گشت. »خانه دوست کجاست« یکی از 
پربیننده ترین فیلم هایی بود که من ساختم، درواقع همه جای 
دنیا آن را می شناس��ند. »خانه دوست کجاست« ماندگار شد 
چون درباره یک ارزش انس��انی صحبت می کرد، اما فیلم های 
تو نماند چون تو درباره یک دوره از تاریخ ایران حرف زدی که 
تازه آن دوره هم به هیجان آورد بچه ها را. احمدپور )شخصیت 
اصلی فیلم خانه دوس��ت کجاست( رفت پس داد دفترچه را، 
اما تو به هیجان آوردی و احمدپورهای دیگر رفتند در جنگ 
و کش��ته شدند و حاال پس از سال ها می شود درباره آنها فکر 
کرد که آنها چطوری از بین رفتند. در جنگی که هیچ مفهومی 
نداشت.« پاسخ کیارستمی در جواب حرفی بود که حاتمی کیا 
اسفندماه سال گذشته در سخنانی اشاره کرده بود: »بین آنچه 
که مردم می خواهند و آنچه بچه های سینما می گویند فاصله 
است. س��ینما برای من بت نیست. فرش قرمز برای ما مسیر 
خون اس��ت. ما با چیزهایی عجین بودیم که نمی توانیم از آن 
دست بکشیم. کجاست قلم هایی که با قدرت پای این بحث ها 
بایستد. زمان زیادی است که مجله و روزنامه نمی خوانم چون 
احوالش��ان با من یکی نیس��ت. اگر دیر اقدام کنیم و توجهی 
نداشته باش��یم اوضاع بدتر می ش��ود. اوایل انقاب فیلم های 
خانواده ای داش��تیم و مسئله جامعه در آن بود، اما االن کاما 

پاکس��ازی شده است. اس��تاد اعظم این جنس نگاه 
آقای کیارس��تمی اس��ت و تأس��ی از این نوع 

نگاه ت��ا دلتان بخواهد وجود دارد و عده ای 
می توانند در کش��وری که 1200 کیلومتر 
در آن جن��گ می ش��ود را نبینند و دنبال 

دفترچه  مشقشان بروند.«
 اما همزمان با هفته دفاع مقدس 
بازپخش س��خنان کیارستمی با 
موضع گیری صری��ح حاتمی کیا 
همراه ب��ود. ابراهیم حاتمی کیا 
پ��س از دریافت جایزه بهترین 
س��یزدهمین  از  کارگردان��ی 
جش��نواره بین الملل��ی فیل��م 
مقاومت، پش��ت تریبون رفت 
و با انتقاد ش��دید از س��خنان 
عباس کیارستمی گفت: »عزیز 
کرده ای حرف هایی زد و شهدا 
را افرادی دانس��ت ک��ه قربانی 

جنگ شده اند. من مصاحبه ایشان 
را چندب��ار ن��گاه کردم ک��ه ببینم آیا 
اش��تباه می کنم یا خی��ر؛ البته از قبل 
هم می دانستم که جریانی وجود دارد 
که نس��بت ب��ه جنگ بی اعتنا اس��ت. 
ایش��ان عزیز ک��رده بودند و هس��تند. 
ایش��ان همیش��ه پرچ��م ای��ران را در 
جش��نواره های خارجی ب��اال برده اند و 
دستش��ان درد نکند، ام��ا آنچه اکنون 
رخ داده می��زان را به دس��ت بچه ها و 

کسانی می دهد که باید متوجه 
برخی از امور باشند.« 

حجت االسام والمسلمین »حسن روحانی« 
با بیان اینکه عده ای درداخل کشور بودند 
که می گفتند ما برای پیش��رفت نیازی به 
جه��ان نداری��م و عده ای ه��م در خارج از 
کش��ور می گفتند ایران را می ش��ود حذف 
کرد، گف��ت: امروز در داخل کش��ور همه 
قبول دارند که راه درس��ت، تعامل سازنده 
با جهان اس��ت و در خارج از کشور بر این 
نکته توافق شده اس��ت که بدون ایران در 
بس��یاری از مس��ائل منطق��ه ای و جهانی 
کارها س��خت پی��ش می رود ی��ا در عمل 

ناممکن شده است. 
رییس شورای عالی امنیت ملی با تاکید 
براینک��ه در موض��وع هس��ته ای کارها در 
مسیر درس��ت پیش می رود و کارشناسان 
پیش��برد کار را در دست گرفته اند، تصریح 
کرد: مل��ت ای��ران در انتخابات بر ش��عار 
تعامل سازنده با جهان تاکید داشت و اگر 
قرار اس��ت ما در مس��ائل مهم به موفقیت 
برس��یم نیاز اس��ت که هم��ه در کنار هم 
باش��یم و همپای یکدیگر به مقصد برسیم.  
رییس جمهوری با اش��اره به توافق ایران با 
1+5 بر سر برنامه اقدام مشترک ژنو گفت: 
امروز فضای دنیا نس��بت به دولت و چهره 
ایران تغییرکرده و ایرانیان خارج از کش��ور 
بیش از دیگران این تغییر در افکار عمومی 
جهانی��ان را لمس می کنن��د. امروز روابط 
ما با هم��ه بازیگران بین الملل��ی از جمله 
همس��ایگان یک گام حس��اب شده و موثر 

به پیش رفته است. 
رییس شورای عالی انقاب فرهنگی که 
س��خنانش با تش��ویق مکرر حاضران قطع 
می ش��د، گفت: بزرگ ترین سرمایه کشور 
م��ا نه نف��ت و مع��ادن، ک��ه فرهیختگان، 
دانش��مندان و شایس��تگانی است که دل 
و قلبش��ان برای تعالی و پیش��رفت کشور 
می تپ��د. رییس جمه��وری با بی��ان اینکه 
ما به همه کس��انی که به توس��عه کش��ور 
می اندیشند افتخار می کنیم، تصریح کرد: 
باید مدام این ش��عار را که »نگوییم دولت 
برای کش��ور چه کار کرد، بگوییم ما برای 
کش��ورچه کار کرده ای��م« را تکرار کنیم و 
برای عبور از مشکات دست در دست هم 

قرار دهیم. 
روحانی با اشاره به حضور سرمایه گذاران 
و کارآفرینان ایرانی ساکن داخل و خارج از 
کشور در سفرهای استانی، از سرمایه گذاری 
و طراحی دهها طرح و پروژه با حضور آنها 
در گوش��ه و کنار کش��ور خبر داد. همه ما 
باید به فک��ر فردای فرزندانمان باش��یم و 
فردای فرزندان و افتخار آنها به ایران آباد، 

سربلند و با عزت است. این کار درصورتی 
امکان پذیر است که همه ما دست به دست 
ه��م دهیم و بتوانیم غرورملی را در ش��ان 
ملت ایران به دس��ت آورده و حفظ کنیم. 
اگ��ر وحدت مردم در ام��ور و حمایت های 
رهب��ر معظ��م انقاب نبود، ام��روز در این 

نقطه که ایستاده ایم، قرار نداشتیم. 
رییس جمهوری در تشریح پیشرفت های 
دول��ت یازده��م در عرصه ه��ای مختلف، 
موفقیت های دول��ت درمهار تورم و خروج 
از رک��ود در یک س��ال گذش��ته را یادآور 
ش��د و اف��زود: مهم ترین دس��تاورد دولت 
بازگردان��دن آرامش و ثب��ات اقتصادی به 
کشور بود که نتیجه آن امیدواری به آینده 
و رغبت سرمایه گذاران به حضور در ایران 
اس��ت. روحانی ب��ا بیان اینک��ه در ابتدای 
قبول مس��ئولیت بس��یاری از کارشناسان 
و متخصصان دس��تیابی ب��ه اهداف تعیین 
شده از سوی رییس جمهوری را غیر ممکن 
تلقی می کردند، گفت: این هدف ها محقق 
شد به طوری که براساس آخرین آمار بانک 
مرک��زی که دیروز منتش��ر ش��د، تورم به 
21 درصد رس��یده و رش��د اقتصادی سه 
ماهه اول س��ال پس از دو سال رشد منفی 
عدد چهار ممیز ش��ش را نش��ان می دهد 
که معنایش خروج از رکود اس��ت. رییس 
ش��ورای عالی اقتصاد کلید موفقیت دولت 
را این گون��ه تعریف کرد: یک کار بیش��تر 
نکردی��م و آن ای��ن بود ک��ه تصمیم های 
یک ش��به را کنار گذاش��تیم. تصمیم های 
فی البداهه را نپذیرفتیم و برای اجرای هر 
طرح و برنامه با صاحبنظران و کارشناسان 

مشورت کردیم. 
روحانی به پیشرفت های حاصل شده در 
موضوع سیاس��ت داخلی نظیر استقبال از 
انتقاد، ایجاد نشاط در دانشگاه ها و فعالیت 
احزاب اشاره کرد و گفت: همه باید کمک 
کنیم و نباید انتظار داش��ته باش��یم دولت 
همه مش��کات را حل کند. این حوزه نیاز 
به همکاری همه قوا و نزدیک کردن افکار 
دارد و باید این اصل را که »نمی توان هیچ 
گروهی ولو اینکه نظراتشان را نمی پسندیم 
به انزوا برانیم« را باور داشته باشیم. دولت 
جمهوری اس��امی افتخ��ار می کند که در 
منطقه پرتاطم خاورمیانه کشوری با ثبات 
اس��ت و امنیت در تم��ام مرزهایش وجود 
دارد و توانسته قبل از آنکه دیگران در باره 
بسیاری از مشکات منطقه تصمیم بگیرند 
عملگرایانه وارد شود و به ملت های منطقه 
و همس��ایگان کمک کند ه��ر چند برخی 
نخواهند به واقعیت های موجود اقرار کنند. 

روحانی در جمع ایرانیان مقیم آمریکا در نیویورک:

تصمیم های یک شبه را
 کنار گذاشتیم

بگو مگوهای دو کارگردان

همه اهالی هنر خود را مدیون شهدا می دانند





کافه مدیران مدیریت زنان را در گفت و گو با هانیه رحیمی بررسی می کند

فرهنگ بازار باید تغییر کند
صفحه 15

ارزش افزوده باال و اشتغال اقشار کم درآمد؛ دو مزیت فرش دستباف
دبیر کانون هماهنگی و دانش صنعت فرش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: فرش دستباف 
ایران دو مزیت ارزش افزوده باال و درآمد زایی برای اقشار 
کم درآمد را دارد.  به گزارش ایرنا، حمیدرضا مومنیان 
گفت: در می��ان کانون های مختل��ف معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، کانون هماهنگی دانش و 

صنعت فرش، بیش��ترین ارتباط را ب��ا بخش خصوصی 
برقرار کرده و اعتماد فعاالن این عرصه را به دست آورده 
است.  وی افزود: یکی از نهادهای موثر در بدنه صنایع 
مختلف کانون ها هستند که توانسته اند ارتباط نزدیکی 
را با صاحبان صنایع در بخش خصوصی برقرار کنند.  وی 
افزود: کانون هماهنگی و دانش صنعت فرش توانسته 

است بین بخش دولتی و خصوصی اطمینان ایجاد کند. 
ارتباطی که برای بیان مشکالت و رفع آنها ایجاد شده 
اس��ت که ضرورت وجود کانون فرش را اجتناب ناپذیر 
می کن��د.  مومنیان با اش��اره به محل اس��تقرار کانون 
هماهنگی و دانش صنعت فرش در کاشان افزود: کاشان 
یکی از قدیمی ترین و مهم ترین مناطق فرش��بافی در 

دنیا و همچنین یکی از پن��ج منطقه بزرگ تولید فرش 
ماشینی جهان است و تقریبا بیشتر از 75 تا 80درصد 
میزان سرمایه گذاری، اش��تغال و تولید فرش ماشینی 
کش��ور در یک مح��دوده جغرافیایی بس��یار کم یعنی 

کاشان قرار دارد. 
صفحه 11

سرنخ
واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی و 

11سرمایه گذاری در تولید کود جدید

حاشیه

پاسخ به یک شبهه! 
13

کلینیککسبوکار

تحقیقات بازار با شبکه های اجتماعی 
14

داستانزندگیمحمودخلیلی

جدال نفتی ایران و انگلیس
16

کاالیی با هزاران طرح و نقش

لباس های مجلسی و 
مشکل سایز مناسب

مغازه داران لباس مجلس�ی و ش�ب پاس�اژ ش�انزلیزه با ارائه 
کوچک ترین آماری از میزان فروش...

گزارشی از یک سرمایه گذاری نوین در کشور

گردشگری در معادن 
متروک

بخش معدن در کنار نقش پررنگ خود در اقتصاد می تواند در سایر 
بخش های کشور از جمله گردشگری ایفای نقش کند...

نورومارکتینگ؛ روشی جدید برای برقراری 
ارتباط با مخاطب

دستیابی به عمیق ترین 
الیه های ذهنی مشتری با 

مغزشناسی
جهان به ش�دت به س�مت رش�ته های بین رش�ته ای در حال 

حرکت است. 

نگاهی به رویکرد تبلیغاتی یکی از 
تولیدکنندگان آبمیوه

ادعاهای تبلیغاتی نیاز 
به دالیل باورپذیر دارد

کم کم از گرمای هوا کاس�ته می ش�ود؛ گرمایی که بعضی روزها 
آنقدر آزاردهنده می ش�د که افراد به هر وس�یله ای برای خنک 

کردن خود پناه می بردند. 

راهکارهایی برای همگامی با تحول، 
بازنگری و بازآفرینی

هفت »سین«  
بنیادی مدیریت

شکاف شدید و فزاینده بین تحوالت گوناگون و مدیریت سازمان ها 
و عقب ماندن مدیران برای هماهنگ ش�دن و نزدیک س�اختن 

سازمان هایشان با شرایط جدید...
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مغ��ازه داران لباس مجلس��ی 
و شب پاس��اژ ش��انزلیزه با ارائه 
کوچک تری��ن آم��اری از میزان 
ف��روش، درصد س��ود حاصل از 
فروش در م��اه و گ��ردش مالی 
س��االنه خود منتظ��ر پرداخت 
جریم��ه ب��ه دولت هس��تند، به 
همین جهت بیشتر مغازه داران 
روی خوشی به خبرنگار جماعت 
نشان نمی دهند. پاساژ شانزلیزه 
واقع  در خیاب��ان جمهوری یکی 
از پاساژهای قدیمی شهر تهران 
اس��ت، این پاساژ از س��ه طبقه 
تشکیل شده که طبقه اول پاساژ 
ش��انزلیزه بورس فروش انواعی 
از مانتوهای مجلس��ی، اسپرت و 
اداری، طبقه دوم نیز بورس فروش 
انواعی از لباس های مجلسی، شب 
و کت و دامن و طبقه س��وم محل 
اس��تقرار مزون و تولیدکنندگان 
است. معموال به غیر  از مغازه های 
موج��ود در پاس��اژهای مختلف 
چون قائم، تندی��س، میالدنور، 
گلس��تان و غیره، ب��ورس اصلی 
فروش لباس مجلسی و شب در 
خیابان هفت تیر، میرداماد و پاساژ 
شانزلیزه واقع در خیابان جمهوری 

است. 

عدم پاسخگویی 
فروشندگان

درخصوص وضعیت کیفیت و 
قیمت لباس های مجلسی و شب 
سری به پاساژ ش��انزلیزه واقع در 
خیابان جمهوری زدیم. اما هیچ یک 
از فروشندگان لباس مجلسی در 
پاساژ شانزلیزه پاسخگوی سواالتی 
چون میزان فروش ماهانه، گردش 
مالی س��االنه، میزان درصد سود 
حاصل از فروش، می��زان واردات 
لباس مجلسی به کشور و... نبودند. 
به همین جهت به عنوان خریدار 
به مغازه های این پاس��اژ مراجعه 

کردی��م. معموال در ه��ر مغازه ای 
شش تا هفت مدل لباس مجلسی 
با برند ترک، هن��د و چین و هفت 
مدل لباس مجلس��ی با پارچه از 
کش��ور ترک اما دوخ��ت داخل 

مشاهده می شد. 

لباس های مجلسی ترک 
با کیفیت تر است

با بررسی میزان کیفیت پارچه 
و برش دوخت لباس های مجلسی 
ت��رک از لباس ه��ای مجلس��ی 
داخلی، آنچه مش��اهده می ش��د 
لباس ه��ای مجلس��ی ت��رک از 
کیفیت پارچه مطلوب تر و برش 
دوخت مناس��ب تری نس��بت به 
لباس ه��ای مجلس��ی ایران��ی 
برخوردار بودند. اما نباید تفاوت 
شدید قیمت لباس های مجلسی 
ترک و لباس های مجلسی ایرانی 
را مدنظر قرار ن��داد، به طوری که 

اکنون در پاساژ ش��انزلیزه لباس 
مجلسی و شب با پارچه خارجی 
و دوخ��ت داخل��ی از 98 ه��زار 
تومان تا بیش از 178هزار تومان 
قیمت دارد. در پاس��اژ شانزلیزه 
لباس های مجلس��ی و ش��ب با 
مدل و طراحی یکس��ان، پارچه 
خارجی و دوخ��ت داخلی دارای 
رنج قیمتی ثابت حدود 98 هزار 
تومان، 110هزار تومان، 150هزار 
تومان و 178هزار تومان اس��ت. 
قیمت لباس های مجلسی با برند 
ترک، چی��ن و هن��د در مغازه ها 
متفاوت است به طوری که در یک 
مغازه قیمت لباس مجلسی ترک 
585 هزار تومان و در مغازه دیگر 
قیمت لباس مجلسی ترک حدود 
880 ه��زار تومان ت��ا 980 هزار 
تومان است.بر اساس مشاهدات 
ما، لباس های مجلس��ی ترک و 
لباس ه��ای مجلس��ی ایرانی به 

یک می��زان فروخته می ش��دند. 
به طوری که برخ��ی افراد فقط به 
منظور خرید لباس مجلس��ی و 
ش��ب ترک با قیم��ت 880 هزار 
تومان به پاساژ شانزلیزه مراجعه 
کرده بودن��د. براس��اس گزارش 
میدانی »فرصت امروز« در بیش 
از 80 درص��د مغازه های پاس��اژ 
ش��انزلیزه، کت ودام��ن از 145 
هزار تومان ت��ا 300 هزار تومان، 
پیراهن کوتاه 125 هزارتومان و 
لباس های مجلسی و شب دوخت 
داخلی 178 هزار تومان و لباس 
مجلس��ی ترک 585 هزار تومان 

قیمت دارد. 

لباس های مجلسی پاساژ 
شانزلیزه برای تمام سنین 

مناسب نیست
طراحی و مدل لباس مجلسی 
و شب در پاساژ ش��انزلیزه برای 

تمام سنین در نظر گرفته نشده 
است به طوری که بانوان میانسال 
به هیچ عنوان قادر به پوش��یدن 
این نوع طراحی لباس مجلس��ی 
نیستند که این امر باعث نارضایتی 
اکثر مشتریان از مغازه های لباس 
مجلسی ش��ب پاساژ ش��انزلیزه 

است. 

شانزلیزه ارزان تر از هفت تیر 
و میرداماد

در پاس��اژ ش��انزلیزه برخی از 
تولیدکنن��دگان و مغ��ازه داران 
عالوه بر تک فروش��ی، لباس های 
مجلسی و ش��ب خود را به صورت 
کلی در سطح شهر عرضه می کنند، 
اما با این وج��ود در مراکز بورس 
ف��روش لباس ه��ای مجلس��ی 
شاهد تفاوت قیمت چشمگیری 
هستیم به طوری که قیمت لباس 
مجلسی در پاساژ شانزلیزه خیابان 
جمهوری ارزان ت��ر از هفت تیر و 
میرداماد اس��ت زی��را اجاره بهای 
مغازه ه��ای می��دان هفت تیر یا 
میرداماد بیش از سه برابر قیمت 
اجاره مغازه های پاس��اژ شانزلیزه 

است. 

وحشت مغازه داران از جریمه
چ��را  اینک��ه  در خص��وص 
فروشندگان لباس مجلسی پاساژ 
ش��انزلیزه پاس��خگوی سواالت 
نبودند از سایر فروشگاه ها در خارج 
از پاس��اژ پرس و جو کردیم. یکی 
از مغ��ازه داران در این ب��اره اظهار 
کرد که مغازه داران لباس مجلسی 
پاس��اژ ش��انزلیزه از جریمه های 
س��نگین دولت وحش��ت دارند، 
به طوری که ب��ا ارائه کوچک ترین 
آماری از میزان فروش، درصد سود 
حاصل از ف��روش در ماه و گردش 
مالی ساالنه خود منتظر پرداخت 
جریمه به دولت هستند، به همین 
جهت بیشتر مغازه داران حاضر به 

پاسخگویی نبودند.  

کارهایی که یک مدیر خوب 
انجام می دهد

نقش مدیر این اس��ت که مردم را مدیری��ت کند که آنها 
کارها را انجام دهند. همچنین یک مدیر باید گروهی بسازد 
که بدون خودش هم به خوبی کاره��ا را پیش ببرند و تاثیر 
مثبت خود را داشته باش��ند. البته این حرف به این معنی 
نیست که یک مدیر باید در طول روز پشت میز خود بنشیند 
و پایش را روی پایش بیندازد و نسکافه بخورد، نه! تا آنجایی 
که من می دانم اکثر مدیران به سختی کار می کنند و حتی 
ساعات بیش��تری نس��بت به پرس��نل خود در اداره به سر 
می برند. پس باالخره یک مدیر چه کاری باید انجام دهد؟ 

یک تیم بسازید
 به عنوان یک مدیر نخستین کار شما این است که یک 
تیم بسازید. معموال وقتی شما به مقام مدیریت می رسید، 
افرادی در محل کار شما هس��تند که تیم شما به حساب 
می آیند اما ممکن اس��ت ش��ما بخواهید اف��راد جدیدی 
اضافه کنید و اف��رادی را تغییر دهید، عجل��ه نکنید. قبل 
از هر چیزی اطالعات خود را در م��ورد افرادی که در تیم 
فعلی شما هس��تند، کامل کنید و آنها را کامال بشناسید. 
هیچ گاه این احساس را نداشته باش��ید که فورا باید مدیر 
بودن خود را نش��ان دهید. قبل از انجام هر گونه تغییری، 

عمیقا فکر کنید. 

به گروه خود انگیزه بدهید
آسان ترین راه برای س��اختن تیمی با بهره روی بسیار 
باال این است که بتوانید به آنها انگیزه بدهید. انگیزه دادن 
به افراد یکی از مس��ائل اصلی بس��یاری از مدیران است 
زیرا این مس��ئله در مورد هر فردی فرق می کند و راهکار 
جداگانه ای را می طلبد. شما به عنوان یک مدیر باید بتوانید 
موارد انگیزه دهی به هر یک کارکنان تان را بفهمید و اینکه 
انجام چه کاری به عنوان یه اهرم انگیزشی برای هر یک از 

کارکنان تان موثر است. 

مدیریت روابط سازمانی
مدیران باید هماهنگ کننده وظایف در ش��رکت خود 
باش��ند، زیرا در نهایت این مدیر اس��ت که باید جوابگوی 
نقش نهایی ش��رکت تحت هدایتش باشد، روابط افراد در 
ارتباط با کل شرکت را بسنجد و هر کدام را در جایگاه خود 
هدایت کند. یک مدیر باید بتواند به صورت روزانه در مورد 
راه های درست پیش برنده تصمیم بگیرد و نقش تیمش را 
به عنوان بخشی از کل کمپانی حفظ کند. اینکه به تنهایی 
چه نقشی در پیش��برد اهداف شرکت دارید، مهم نیست، 
مهم این است که با هماهنگی سایر افراد شرکت خود آن را 
انجام دهید. یک مدیر باید همیشه با آینده نگری مدیریت 
کند. برای مدیریت روبه جلو باید همپای همکاران خود کار 
کنید. همچنین باید ارتباط بخش های مختلف سازمان تان 
را هدایت و این ارتباط را به نحو احس��ن برقرار کنید، زیرا 
تیم ش��ما خوب کار نخواهد کرد اگر بخش های مختلف 

سازمان شما با هم در ارتباطی موثر و پویا نباشند. 

کاال مدیریت
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ترجمه: تهمینه سهرابی

گزارش »فرصت امروز« از بازار کاالیی با هزاران طرح و نقش

لباس های مجلسی و مشکل سایز مناسب
رایحه فصل

یکی از کاالهایی که معموال 
زنان��ه و مردان��ه اش خیل��ی 
توفی��ر دارد، عطر اس��ت، زیرا 
اصوال رایح��ه ای که یک خانم 
می پس��ندد معم��وال تفاوت 
فاحش��ی با رایحه مورد عالقه 
یک آقا دارد. از اینها گذش��ته، 
معموال به س��رد یا گرم بودن 

ادکلن هم مشتریان اهمیت می دهند که البته خیلی پایه علمی 
ندارد، اما این عطرها یک ویژگی مهم دارند و آن هم این است که 
باید مطابق فصل خریداری شوند. دلیل این امر هم رایحه ای است 
که در آنها استفاده شده است. قیمت این محصوالت با توجه به 
حجم، برند و رایحه تعیین می شود؛ رایحه مهم است زیرا بعضی از 

عطرهای از رایحه  گیاهان کمیاب تولید می شوند. 
عطرهای مورد پسند خانم ها

عطر زنانه کارولینا هررا امروزه از پرطرفدارهای بازار است که 
بین 250 هزار تومان تا 300 هزار تومان قیمت دارد. دیگر عطر 
زنانه محبوب در بازار، محصول کالوین کلین است. این عطر تا 200 
هزار تومان قیمت دارد. اللیک دیگر عطری است که در رده های 
عطرهای زیر 200 هزار تومان قرار می گیرد. این عطر هم نمونه 
مناسبی برای این فصل است که معموال خریداران زیادی هم دارد. 
کوکوشانل این بار در دنیای عطرها می درخشد و عطری پرطرفدار 
را به بازار عرضه کرده است. عطری که در میان عطرهای موجود 
در فروشگاه ها قیمت باالیی را به خود اختصاص داده است و در 
باشگاه گران ترین ها قرار می گیرد. این عطر تا 600 هزار تومان 
قیمت گذاری شده است. وقتی حرف از عطر می زنیم باید نامی هم 
از بولگاری ببریم. برندی که در بازار جواهرات به خاطر طراحی های 
منحصر به فردش مشهور است و سینه چاک های فراوان دارد، این 
بار در بازار عطر حسابی جوالن می دهد. قیمت عطرهای بولگاری 

معموال از 150 هزار تومان شروع می شود. 

عطرهای مورد عالقه آقایان 
عطرهای مردانه یکی از ویژگی هایشان گرانی شان است. شانل 
برای مردان هم عطری تولید کرده است که تا 500 هزار تومان 
قیمت دارد. ادکلن این برند و نمونه های مردانه معموال روی دست 
می روند و خریداران زیادی دارند. جوپ هم دیگر عطر مردانه در 
بازار اس��ت که حتی می توان با 100 هزار تومان آن را خریداری 
کرد. یکی از عطرهای دیگر دیزل است که اسپرت  بودنش برای 
همه شناخته شده اس��ت. 300هزار تومان هم برای دیزل باید 
کنار بگذارید. ادکلن کارتیه هم با قیمت ه��ای روی 200 هزار 
تومانش فروش خوبی دارد. از دیگر عطرهای مردانه می توان به 
کنت کول اشاره کرد. این ادکلن را با هزینه  100 هزار تومانی هم 
می توانید خریداری کنید. کارتیه هم عطری است که تا 200 هزار 
تومان قیمت دارد و در زمره عطرهایی قرار می گیرد که با وسع 
مالی خیلی از افراد جور در می آید. یکی دیگر از شناخته شده ها 
عطر کنزو اس��ت که تا 150 ه��زار تومان قیم��ت دارد. جگوار 
کالس��یک100هزار تومانی هم عطر مناسبی برای فصل سرد 
است. آقایان می توانند این محصول را هم امتحان کنند. آخرین 
محصولی که معرفی می کنیم ژان پال گالِتیر کوکوریکو است که 

50 میلی لیتر آن تا 200 هزار تومان قیمت گذاری شده است. 

قیمتمدل

98 هزار تا 178 هزار تومانلباس مجلسی دوخت داخلی

585 هزار تا 980 هزارتومانلباس مجلسی ترک

145 هزار تا 300 هزار تومانکت و دامن

125 هزار تومانپیراهن کوتاه



11 مدیریت سرمایه گذاری

بخش مع��دن در کنار نقش 
پررنگ خود در اقتصاد می تواند 
در س��ایر بخش های کش��ور از 
جمله گردش��گری ایفای نقش 
کند و تاثیرات مثبت اقتصادی 
برای منطقه داش��ته باش��د اما 
اس��تفاده از مع��ادن متروکه و 
خالی شده از مواد معدنی زمانی 
میس��ر خواهد بود ک��ه دولت و 
بخ��ش خصوص��ی در جه��ت 
بهره برداری ه��ای اقتصادی از 
آنها همراه ش��وند. بدون ش��ک 
س��ال ها پیش زمانی که ذخیره 
معدنی یک معدن تمام می شد 
یا برداش��ت آن صرفه اقتصادی 
نداش��ت، بهره ب��ردار معدن را 
ره��ا می ک��رد و س��راغ منطقه 
دیگری می رف��ت. در این میان 
نیز خیل��ی از کارگ��ران معدن 
بیکار می ش��دند و بای��د دنبال 
کار دیگ��ری می رفتن��د. در 
بیشتر کش��ورهای معدنی دنیا، 
معادن پ��س از اتم��ام فعالیت 
معدن کاری، معدن را به منطقه 
گردش��گری تبدی��ل می کنند 
تا با جذب گردش��گران کسب 

درآمد کنند. 
معادن زغال س��نگ، به دلیل 
اینک��ه جزو مع��ادن زیرزمینی 
هس��تند بیش از س��ایر معادن 
مورد استقبال گردشگران قرار 
می گیرند. گردش��گران تمایل 
دارند دقایقی را در فضای واقعی 
معدنی و داخل واگن های حمل 
زغال س��نگ در اعم��اق زمین 

سپری کنند. 

بخش معدن ایران
 خالی از توریست

متاس��فانه با توجه ب��ه اینکه 
ایران غنی از مواد معدنی است 
اما در چند س��ال اخیر اقدامی 
در جهت تبدیل معادن متروکه 
به مناط��ق گردش��گری انجام 
نگرفته، در ع��وض روز به روز بر 
تعداد معادن متروکه و رها شده 
اضافه شده است. معادن موجود 
در کشور با سرمایه های بسیاری 
فعالیت می کنند. معدنکاران با 
صرف هزینه های بی شمار مواد 
معدن��ی را از دل زمی��ن بیرون 
می آورن��د و پ��س از ف��رآوری 
آن را راه��ی ب��ازار می کنن��د، 
اما خوب اس��ت بخ��ش معدن 
ب��ا هم��کاری س��ازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری پس از 
اتم��ام فعالیت ه��ای معدنی از 
بنای به جا مانده به جهت جذب 

توریست استفاده کند. 
ام��ا داس��تان اس��تفاده های 
اقتص��ادی از مع��ادن متروکه 
تنها به بحث گردش��گری ختم 
نمی شود. امروزه در بیشتر نقاط 
دنیا، پس از اتم��ام فعالیت های 
معدن��ی گودال به ج��ا مانده به 
ساخت س��اختمان، دریاچه و... 

اختصاص می یابد. 

گودال های سیمانی اطراف 
تهران

اما از نگاهی دیگر نیز می توان 

از مع��ادن موجود در ش��هرها 
اس��تفاده های اقتص��ادی جدا 
از استخراج داش��ت. متاسفانه 
سال هاس��ت بخ��ش مع��دن و 
محیط زیست در کش��ور ما به 
جای در کنار ه��م بودن، مقابل 
یکدیگ��ر ق��رار گرفته ان��د. در 
برخ��ی م��وارد پافش��اری های 
محی��ط زیس��ت منج��ر ب��ه 
تعطیلی معادنی شده است که 
روزی برای بهره ب��رداری از آنها 
میلیون ها تومان هزینه ش��ده 
بود. ش��هر تهران سال هاست به 
آلودگی های زیس��ت محیطی 
به خصوص آلودگی ه��وا دچار 

ش��ده. عده ای از کارشناس��ان 
محیط زیست معتقدند فعالیت 
برخی از کارخانه ها در آلودگی 
محیط زیس��ت نق��ش مهمی 
ایفا کرده و باید هرچه سریع تر 
جلوی فعالیت آنها گرفته شود. 
معادن شن و ماس��ه موجود در 
اطراف تهران نی��ز جزو معادنی 
هستند که به اعتقاد مسئوالن 
در ایجاد آلودگ��ی هوای تهران 
ایفای نقش می کنند. اما تعطیل 
ش��دن این معادن یعنی از بین 
ب��ردن س��رمایه گذاری صورت 
گرفته در آن مع��دن و بیکاری 
تعداد زی��ادی از کارگ��ران آن، 

در نتیجه اهمیت ارائه یک طرح 
که بتواند عالوه ب��ر پاک بودن، 
توجیه اقتص��ادی نیز داش��ته 
داشته باش��د برای معدنکارانی 
ک��ه فعالیت ش��ان در تناقض با 
محیط زیس��ت اس��ت، بس��یار 

ثمربخش خواهد بود. 
معادن س��یمان جزو معادنی 
هستند که با رونق ساخت و ساز 
از لحاظ اقتص��ادی حائز اهمیت 
می ش��وند و ب��ه همی��ن دلیل 
افرادی که معادن سیمان دارند 
در مقابل نظر کارشناسان محیط 
زیست مبنی بر تعطیلی معادن 
ایستادگی می کنند. خوشبختانه 

این بار شهرداری تهران به جمع 
حامیان بخش معدن پیوس��ته و 
تالش می کند با کاهش آلودگی، 
طرحی با توجیه اقتصادی برای 
معادنی که محیط زیست آنها را 
مقصر آلودگی هوا می داند، ایجاد 
کند. شهرداری تهران با همکاری 
س��ازمان نظام مهندسی معدن 
س��عی بر آن دارند تا گودال های 
بزرگ س��یمانی در اطراف شهر 
ته��ران را ب��ه مراکز تج��اری و 
گردش��گری تبدی��ل کنن��د. 
مسئوالن محیط زیست مرتبط 
با بخش معدن از استقبال بخش 
معدن برای اجرای این طرح خبر 
دادند. طبق گزارش های منتشر 
ش��ده، در حال حاضر شهرداری 
تهران ب��ه همراه س��ازمان نظام 
مهندسی معدن در حال بررسی 
پنج گ��ودال ب��زرگ در اطراف 

تهران هستند. 

تبدیل گودال های معدنی 
به مراکز تجاری، درست یا 

اشتباه؟! 
 اینکه سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت تنها به دلی��ل آلودگی 
زیس��ت محیط��ی دس��تور ب��ه 
تعطیلی معادن بده��د و از ادامه 
فعالیت های معدنی در منطقه ای 
خاص جلوگی��ری کند از دیدگاه 
زیس��ت محیطی امری درس��ت 
تلقی می ش��ود، اما باید این نکته 
را در نظر گرفت که فعالیت های 
معدنی ایجاد شده در یک منطقه 
با صرف چه مق��دار هزینه و چه 
میزان سرمایه گذاری بوده است. 
امروز س��رمایه گذاری در بخش 
معدن یک��ی از پر ریس��ک ترین 
فعالیت های اقتصادی اس��ت که 
هر ف��ردی توانای��ی ورود به آن 
را ندارد در نتیجه بهتر اس��ت به 
جای جلوگی��ری از فعالیت های 
معدنی، راهکارهای علمی را برای 
کاهش آلودگی ها در نظر بگیریم. 
نظارت صحی��ح س��ازمان نظام 
مهندسی معدن و سازمان محیط 
زیست باعث می ش��ود معدنکار 
فعالیت های خود را در چارچوب 
قوانین پیش ببرد، در این صورت 
نه معدنی تعطیل می ش��ود و نه 
محیط زیستی تخریب. هرچند 
جلوگیری از فعالیت های معدنی 
به دلی��ل آلودگی های زیس��ت 
محیطی کاری درس��ت باشد اما 
از سویی دیگر ش��اهد هدر رفتن 
س��رمایه گذاری ص��ورت گرفته 
در بخش مع��دن خواهی��م بود. 
خوش��بختانه تبدیل گودال های 
معدنی به مراکز تجاری می تواند 
بخشی از این سرمایه از بین رفته 
را به معدنکار بازگرداند، همچنین 
با اجرای این طرح کارگران فعال 
در بخش معدن دیگر ترس بیکار 

شدن را نخواهند داشت. 
مس��ئوالن معتقدن��د اجرای 
چنین طرح هایی می تواند سود 
بیش��تری برای معدن��کاران به 
دنبال داشته باش��د، اما نباید از 
این نکته غافل باشیم که اجرای 
چنی��ن طرح های��ی نیازمن��د 
 حمایت ه��ای وی��ژه از س��وی

 دولت است. 

گزارشی از یک سرمایه گذاری نوین در کشور

گردشگری در معادن متروک

ارزش افزوده باال و اشتغال اقشار 
کم درآمد؛ دو مزیت فرش دستباف

دبی��ر کانون هماهنگی و دانش صنعت فرش معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: فرش دستباف 
ایران دو مزی��ت ارزش افزوده ب��اال و درآمد زایی برای 

اقشار کم درآمد را دارد. 
به گزارش ایرن��ا، حمیدرضا مومنیان گفت: در میان 
کانون ه��ای مختلف معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، کان��ون هماهنگی دان��ش و صنعت فرش، 
بیش��ترین ارتباط را با بخش خصوص��ی برقرار کرده و 

اعتماد فعاالن این عرصه را به دست آورده است. 
وی اف��زود: یک��ی از نهادهای موث��ر در بدنه صنایع 
مختلف کانون ها هستند که توانسته اند ارتباط نزدیکی 

را با صاحبان صنایع در بخش خصوصی برقرار کنند. 
وی اف��زود: کانون هماهنگ��ی و دانش صنعت فرش 
توانسته اس��ت بین بخش دولتی و خصوصی اطمینان 
ایجاد کند. ارتباطی که برای بیان مشکالت و رفع آنها 
ایجاد ش��ده اس��ت که ضرورت وجود کان��ون فرش را 

اجتناب ناپذیر می کند. 
مومنیان با اش��اره به محل استقرار کانون هماهنگی 
و دانش صنعت فرش در کاش��ان افزود: کاش��ان یکی 
از قدیمی تری��ن و مهم ترین مناطق فرش��بافی در دنیا 
و همچنی��ن یکی از پن��ج منطقه ب��زرگ تولید فرش 
ماشینی جهان است و تقریبا بیشتر از 75 تا 80درصد 
میزان سرمایه گذاری، اش��تغال و تولید فرش ماشینی 
کش��ور در یک مح��دوده جغرافیایی بس��یار کم یعنی 
کاشان قرار دارد. این دو مسئله باعث شده کانون فرش 

جایگاه باالیی را پیدا کند. 
وی گف��ت: این کانون توانس��ته ب��ا بخش خصوصی 
ارتباطی موفق برقرار کند و نهادهای مرتبط با فرش را 
بر سر یک میز گرد آورده و موجبات همفکری و به تبع 

آن راهگشایی مشکالت و حل مسائل را فراهم آورد. 
رییس پژوهش��کده فرش دانشگاه کاشان در توضیح 
جایگاه کان��ون فرش گفت: در حال حاضر کانون جایگاه 
رفیع و معتبری را در بین نهادهای فرش دارد. نهادهای 
فرش عمدتا خصوصی هس��تند و کانون فرش توانسته 
اس��ت به عنوان مرجع و مأمن معتب��ر و مورد وثوق در 

فرش ایران، نقش آفرینی کند. 
وی گفت: دست اندرکاران و عالقه مندان فرش ایران 
می توانن��د ب��ا حض��ور در کانون به عنوان یک تش��کل 
غیر سیاس��ی و صرفا صنفی و خارج از دغدغه و نگرانی، 
مس��ائل خود را مطرح، بررسی و پیگیری کنند. از نظر 
م��ا این مهم ترین اتفاقی اس��ت که پ��س از انقالب در 

حوزه فرش ایران رخ داده است. 

نقشه راه کانون
دبی��ر کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، گفت: طی دو سال 
کار کارشناسانه و علمی، دو برنامه استراتژیک در قالب 
نقش��ه راه کانون هماهنگی دانش و صنعت فرش ایران 

نوشته شده است. 
وی اف��زود: یک برنامه برای فرش دس��تباف کش��ور 
و ی��ک برنامه نیز برای فرش ماش��ینی ای��ران که اینها 
تحت عنوان نقش��ه راه کانون فرش کشور رونمایی شد 
و هردوی این برنامه های اس��تراتژیک مورد اس��تقبال 
بخ��ش خصوص��ی ق��رار گرفته اس��ت، چراکه اساس��ا 
بخش خصوص��ی در متن تدوین ای��ن برنامه ها حضور 

فعال و موثر داشته و دارد. 

مأموریت کانون فرش
مومنیان توضیح داد: فرش دس��تباف ایران دارای دو 
ویژگی منحصر به فرد اس��ت: یکی اینکه ارزش افزوده 
بس��یار باالیی ایجاد می کند که به واسطه برخورداری 
از ابع��اد هنری بس��یار غنی و پرمحتوای آن اس��ت و 
دیگری این مسئله که حوزه اشتغال آن مناطق محروم 
و اقش��ار کم درآمد را درگیر و درآمد آبرومند و پایداری 
در منطق محروم کش��ور ایج��اد می کند. ضمن آنکه از 
قابلیت باالیی در اشتغالزایی برای مناطق شهری ایران 

نیز برخوردار است. 
مومنیان افزود: اگرچه نابس��امانی هایی در این قضیه 
هس��ت اما تالش های وافری هم ش��ده اس��ت از جمله 
مباحث بیم��ه بافن��دگان، اعطای تس��هیالت، قوانین 
مرب��وط به بهبود ش��رایط کار و غیره ک��ه امیدواریم با 
پیگیرهای جدی و گسترده توسط ذی نفعان و نهادهای 
متولی ش��اهد رش��د بهت��ر در این موضوع��ات به ویژه 

افزایش درآمد بافندگان باشیم. 

اقدامات کانون فرش
دبی��ر کانون هماهنگی و دانش صنعت فرش معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری گف��ت: طرح های 
کالنی در س��طح ملی در کانون مطرح است که توسط 
مخترعان ایرانی طراحی و پیش��نهاد ش��ده و در برخی 
م��وارد نظی��ر اخت��راع ژاکارد بدون ضایعات، توس��ط 
صن��دوق حمایت از پژوهش��گران و فن��اوران معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری م��ورد حمایت نیز 
ق��رار گرفته اند.  مومنیان در توضی��ح این طرح گفت: 
تع��داد زی��ادی از دس��تگاه هایی ک��ه در صنعت فرش 
ماش��ینی کشور و منطقه کاشان در حال بافت هستند، 
به دلی��ل قدیمی بودن ضایعات زی��ادی دارند که این 
ژاکاردها این توانایی را دارند که فرش را بدون ضایعات 
خاب زی��ر تولید کنند و مرحله پش��ت پاک کنی نیز از 
پروس��ه تولید فرش ماشینی حذف می شود. وی افزود: 
بدی��ن ترتیب ضمن کاهش ضایع��ات نخ پرز و افزایش 
کیفیت فرش های تولیدی، قیمت تمام ش��ده فرش را 
هم کاهش می دهد و این موضوع در بازار فرش کش��ور 

از ارزش و اهمیت باالیی برخوردار است. 

گزارش

واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی 
و سرمایه گذاری در تولید کود جدید

کالف اول: 
می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
گسترش  برای  مسئوالن 
و  مع��دن  و  صنع��ت 
اج��رای طرح هایی که با 
خصوصی  بخش  مداخله 
انج��ام می گی��رد، خی��ز 
برداش��ته اند. ب��ر همین اس��اس، رییس هی��أت عامل 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( از واگذاری طرح ها و جلب مش��ارکت بخش 

خصوصی بدون رد دیون خبر داده است.
 این در حالی اس��ت که طی س��ال های اخیر عمده 
پروژه ه��ا در قالب رد دیون واگذار می ش��د که اهداف 

کالن خصوصی سازی را محقق نمی ساخت. 
این مقام مسئول عنوان کرده است پیش تر طرح های 
فوالدی سپید دشت )چهارمحال و بختیاری(، شادگان 
)خوزس��تان(، نی ری��ز )ف��ارس( و میان��ه )آذربایجان 
شرقی( با س��رمایه گذاری 65درصدی بخش خصوصی 
فعال شده بود و دو طرح س��بزوار )خراسان رضوی( و 
قائنات )خراس��ان جنوبی( نیز در مرحله فراخوان برای 

مشارکت در سرمایه گذاری قرار دارند. 
اگر ش��ما فکر می کنید توانایی سرمایه گذاری در دو 
پروژه آخر را دارید، پس فرصت را از دست ندهید، زیرا 
واضح است که با صراحت رییس هیأت عامل ایمیدرو، 

سرمایه گذاران برای مشارکت، صف می کشند. 

کالف دوم: 
مع��اون تولیدات زراعی 
جهادکش��اورزی  وزارت 
ب��ا تاکی��د براینک��ه برای 
افزای��ش تولی��د در واحد 
از  اس��تفاده  ب��ه  س��طح 
ارق��ام جدید نی��از داریم، 
گف��ت: هم اکن��ون بس��یاری از ارق��ام مورد اس��تفاده 
بخش کش��اورزی دارای وجهه تاریخی اس��ت که باید 
ارق��ام جدید جایگزین آنها ش��ود. این گ��زارش که در 
خبرگزاری ایرنا منتشر شده، ادامه می دهد: بزرگ ترین 
مشکل بخش کشاورزی بهره گیری از بذرهای تاریخی 
همچون رقم فالت و MW17  اس��ت ک��ه باید ارقام 

جدید پرمحصول جایگزین آنها شود. 
وی عن��وان کرده هر رقم تج��اری در دنیا اجازه پنج 
سال در عرصه ماندن را دارد که ما در ایران با یک سال 
تخفیف، آن را به 6 س��ال رس��اندیم اما باز هم از ارقام 

جدید کمتر استفاده می شود. 
ای��ن مق��ام مس��ئول همچنی��ن در بخ��ش دیگری 
از س��خنانش از ایج��اد تن��وع در کوده��ای مصرف��ی 
 س��خن گفت��ه و تاکی��د ک��رده اس��ت ک��ه دول��ت 
 قص��د دارد تکنولوژی ه��ای جدی��د را وارد این بخش 

کند. 
ش��اید بخ��ش اول ای��ن کالف، کم��ی تخصص��ی و 
تنها برای س��رمایه گذارانی مناس��ب باشد که تخصص 
ژنتیک��ی دارند اما بخ��ش دوم، یعنی تولید کود، عام تر 
و همه گیرت��ر اس��ت. اگرچه در س��ال های اخیر بحث 
اس��تفاده از کودهای ارگانی��ک رواج یافته اما نمی توان 
کوده��ای ش��یمیایی را به طور کام��ل از چرخه تولید 
ح��ذف کرد، بنابرای��ن نگران ف��روش محصوالت خود 
نباش��ید و برای س��رمایه گذاری به دنبال ایده پردازانی 
 بگردید که توانای��ی ایجاد تنوع در کودهای مصرفی را 

داشته باشند. 
مطمئن��ا در ص��ورت اقتص��ادی ب��ودن طرح ش��ما 
حمایت های دولت هم نصیبتان خواهد ش��د. اصال چه 
ایرادی دارد ک��ه با تولید یک محصول جدید، آن را به 

کشورهای پیشرفته بفروشیم؟ 

سرنخ

خبر
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نمونه  های خارجی 

به طور کلی گردشگری معادن کمی بیش از یک 
دهه است که در دهکده جهانی به عنوان فرصتی 
مناسب برای سرمایه گذاری در گردشگری مطرح 
ش��ده و برخی از کشورها در این نوع گردشگری 
به عنوان پیش��رو شناخته ش��ده اند. این درحالی 
اس��ت که ای��االت متحده امری��کا به عنوان مهد 
این گونه س��رمایه گذاری در صنعت گردشگری 
توانسته جایگاه خوبی را برای خود به دست آورد 
و هم اکنون هم در این زمینه بس��یار فعال عمل 
کرده است. براساس گزارش های ارسالی از سوی 
سازمان گردشگری در شمال ایاالت متحده حدود 
300 مورد از این نوع سرمایه گذاری ها انجام شده و 
مجله travel investment در شماره آگوست 
س��ال 2013 میالدی با ارائه لیس��تی از این نوع 
سرمایه گذاری ها نوشته به طور کلی رقمی معادل 
10 میلیون دالر از س��وی چهار ش��رکت بزرگ 
گردشگری به عنوان هلدینگ در گردشگری معادن 
ش��مال امریکا سرمایه گذاری ش��ده است تا این 
امکان برای بازدید عموم ایمن سازی شده و قابل 
استفاده باش��د، این درحالی است که این معادن 
با توجه به تعداد بازدید حدود یک میلیون نفری 
در همان سال حدود 1500 شغل ایجاد کرده اند. 

این نشریه هزینه بلیت ورودی برای بزرگساالن 
را حدود 16 دالر و برای کودکان 5 تا 12 سال هم 
8/5 دالر عنوان کرده اس��ت درحالی که این تور 

یک ساعته در دو بخش لوکس و معمولی برگزار 
می شود. 

در ادامه این گزارش درباره این نوع گردشگری 
در قاره سبز نیز اطالعات مفیدی ارائه شده و کشور 
سوئد را به عنوان پیشگام در این منطقه اعالم کرده 
 LKAB است. به طور کلی در این کشور شرکت
Kiruna بااجاره معادن از کار افتاده و متروکه آنها 
را با سرمایه گذاری به اماکنی مفید برای گردشگری 
تبدیل و زمینه اشتغال و درآمدزایی مناسبی را در 
این صنعت فراهم می کند. براساس این گزارش، 
طی س��ال 2013 میالدی شرکت یاد شده یکی 
از این معادن را با سرمایه گذاری حدود 15 میلیون 
دالری به هتل یخی تبدیل کرده و در س��ال اول 
بهره برداری یک میلیون بازدید کننده به خود جلب 
و ح��دود 600 هزار نفر را حداقل یک ش��بانه روز 

پذیرایی کرده است. 
این درحالی است که دیگر معادن را صرفا برای 
بازدید افراد طی تورهای یک روزه به عنوان مرکزی 
برای گردش��گری تبدیل کرده است. این شرکت 
طی سال 2013 توانسته حدود 30 هزار گردشگر 
را به معادن خود جلب و از آنها کسب درآمد کند. 
براساس اطالعات اعالم شده در این مجله شرکت 
یاد شده توانسته 3 میلیون گردشگر را به طور کلی 
در مع��ادن و بخش های س��رمایه گذاری خود در 
صادرات نامرئی طی س��ال مالی 2013 پذیرایی 
کند و در این زمینه حدود 3500 فرصت شغلی 

را برای گردشگری سوئد به ارمغان آورده است. 

کتایون ملکی

ترجمه: عماد عزتی

توسعه مشاغل خانگی با محوریت بانوان

مع��اون وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: با 
س��رمایه گذاری در حوزه آموزش های مهارتی و فنی و 

حرفه ای اشتغال پایدار ایجاد می شود. 
ک��وروش پرن��د در گفت وگو با ایس��نا، اظه��ار کرد: 
در حال حاض��ر هر ی��ک دالر س��رمایه گذاری در حوزه 
آموزش های فنی و حرفه ای 15 دالر ارزش افزوده برای 
هر کش��ور به دنبال دارد از این رو با سرمایه گذاری در 
زمینه آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای می توانیم 

به اهداف ایجاد اشتغال مولد و پایدار دست یابیم. 
وی ادامه داد: برای موفقیت در امر اش��تغالزایی باید 
در بخش خدمات بیش��تر سرمایه گذاری کرد، زیرا این 
بخش هم به س��رمایه کمتر نیاز دارد و هم سریع تر به 

چرخه بازدهی می رسد. 
ب��ه گفته رییس س��ازمان آموزش فن��ی و حرفه ای 
کشور، س��رمایه گذاری در طرح های خدمت رسان باید 
متناسب با آمایش سرزمین هر منطقه و به شکل بومی 

انجام شود. 
پرن��د در عین حال ب��ا تاکید بر ل��زوم توجه ویژه به 
توسعه مشاغل خانگی با محور بانوان خاطرنشان کرد: 
تقویت بس��ترهای اش��تغال بانوان و درآمدزایی بیشتر 
خان��واده از تبعات فرهنگی چند ش��غله ب��ودن مردان 

جلوگیری می کند. 
وی توسعه و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی را مورد 
تاکی��د قرار داد و افزود: در صورتی که فرهنگ کار در 
جامعه نهادینه ش��ود مش��کالت عرضه و تقاضای کار 

کاهش می یابد. 

مشاور عالی استاندار هرمزگان 
گفت: با توجه به زیرس��اخت ها و 
ظرفیت های صنعتی، کشاورزی 
و ترانزیت��ی، زمین��ه تج��ارت و 
ارتباط بخش خصوصی این استان 
با کش��ورهای افریقای��ی فراهم 

می شود. 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی و 
امور بین الملل استانداری هرمزگان، 
مرتض��ی حقی��ری زاده در دیدار با 
شیخ السفرای کشورهای افریقایی 
و سفرای کشورهای مصر، تونس، 
اوگان��دا، کوم��ور و نی��ز کارداران 
کش��ورهای کنیا، گینه بیس��ائو، 
گینه کوناک��ری و برون��دی ب��ه 
پتانس��یل ها و ظرفیت های استان 
هرمزگان اش��اره کرد و افزود: این 
ظرفیت ه��ا می توان��د در اختی��ار 
کش��ورهای افریقایی ق��رار گیرد. 
وی گفت: با ایج��اد ارتباط تجاری 

دو س��ویه می��ان بخش خصوصی 
هرمزگان و این کش��ورها می توان 
به تعام��ل و هم��کاری منطقی و 
پایدار دس��ت یافت. مش��اور عالی 
اس��تاندار هرمزگان اف��زود: امکان 
راه اندازی و برقراری خطوط هوایی 
مستقیم میان اس��تان هرمزگان و 
کش��ورهای افریقایی وجود دارد و 
در این زمینه باید پس از رسیدن به 
توافق های کارشناسی در خصوص 
میزان تبادالت تج��اری و راهیابی 
به بازاره��ای یکدیگر به تصمیمی 
منطقی دس��ت یابیم. وی تصریح 
کرد: اس��تان هرم��زگان آمادگی 
دارد در قال��ب انعق��اد تفاهمنامه 
با اس��تان های برخی کش��ورهای 
افریقایی خواهر خوانده ش��ود و در 

این قال��ب، ارتباط��ات و تبادالت 
تجاری نظام من��دی تعریف کنیم. 
حقیری زاده با بیان اینکه س��ابقه 
تج��ارت میان اس��تان هرمزگان و 
کشورهای افریقایی به گذشته های 
دور بازمی گردد، خاطرنشان کرد: 
به علت تشابه وضعیت آب و هوایی 
هرمزگان و کش��ورهای افریقایی 
هم��واره محص��والت کش��اورزی 
هرمزگان به ویژه خرما مورد توجه 
کشورهای افریقایی بوده است. وی 
گفت: امروز سیاس��ت های دولت 
تدبیر و امید بر توسعه روابط بنا شده 
و بستر ایجاد ارتباط بخش خصوصی 
با حمایت دولت فراهم است. مشاور 
عالی استاندار هرمزگان از مدیران 
دستگاه های اجرایی و اتاق بازرگانی 

استان خواست تا پیش زمینه های 
ایجاد روابط تجاری میان هرمزگان 
و کشورهای افریقایی را با در اختیار 
گذاش��تن اطالعات الزم به سفرا و 
کارداران این کش��ور ها و برگزاری 
نشست های مشترک با هیات های 
کارشناس��ی فراه��م کنن��د. وی 
ابراز امیدوری کرد ای��ن دیدارها و 
سفرها تداوم داش��ته و به توافقات 
و م��راودات عملی بی��ن دو طرف 
بینجامد ضمن اینکه برای رسیدن 
به ارتباط��ی پای��دار برنامه ریزی 
ش��ود. در این نشس��ت س��فرای 
کشورهای افریقایی نیز در مجموع 
ظرفیت ه��ای اس��تان هرمزگان 
را به وی��ژه در خص��وص موقعیت 
لجس��تیکی، امکان��ات ترانزیتی و 

صنای��ع، ق��وی عن��وان کردند و 
خواس��تار ایجاد رواب��ط تجاری با 
مقدم��ه تحقیق��ات کارشناس��ی 
ش��دند. از مهم ترین خواسته های 
س��فرای کش��ورهای افریقای��ی 
در این نشس��ت می توان به ایجاد 
خط مشی های الزم برای ارتباطی 
فراگیر میان هرمزگان و کشورهای 
افریقای��ی، فراه��م ک��ردن زمینه 
نشست مشترک بخش خصوصی 
هرم��زگان ب��ا بخش خصوصی در 
کش��ورهای افریقایی ب��ا حمایت 
مس��ئوالن دولتی، تهیه لیس��ت 
اق��الم و کاالهای��ی که پتانس��یل 
تب��ادل را دارند و مورد اس��تقبال 
دو ط��رف قرار می گیرن��د و فراهم 
کردن زمینه های برقراری یک خط 
هوایی مس��تقیم بین هرمزگان و 
 برخ��ی کش��ورهای افریقای��ی 

اشاره کرد. 

هرمزگان در راه بازار کشورهای افریقایی 

هی�ات دول�ت ب�ه منظ�ور رف�ع بح�ران آب با 
اختصاص 300 میلیارد ریال به طرح آبرس�انی به 

شهر تهران از سد ماملو موافقت کرد.
ب�ه گ�زارش ایس�نا، هی�أت وزیران در جلس�ه 
93/06/26 ب�ه پیش�نهاد معاون�ت برنامه ری�زی و 

نظ�ارت راهبردی رییس جمهور و به اس�تناد اصل 
138 قانون اساس�ی با اختصاص 300 میلیارد ریال 
به ص�ورت تمل�ک دارایی های س�رمایه ای از محل 
منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم 

توس�عه برای تکمیل طرح آبرسانی به شهر تهران 
از س�د ماملو به منظور رفع بحران آب در تهران و 
مقابله با تنش آبی ناش�ی از خشکسالی در اختیار 
وزارت نیرو )شرکت آب و فاضالب تهران( موافقت 

کرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اختصاص 300 میلیارد ریال برای آبرسانی به شهر تهران
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به س��مت  به ش��دت  جهان 
رش��ته های بین رش��ته ای در 
حال حرکت اس��ت. این بدین 
معناس��ت که در ح��ال حاضر 
تولیدات علمی درون  بیش��تر 
خ��ود علوم اتف��اق نمی افتد و 
اتفاق  عل��م  در چهارراه ه��ای 
می افتد. به عن��وان مثال، قبال 
یک رش��ته داش��تیم ب��ه نام 
الکترونیک و یک رشته به نام 
مکانیک، اما حاال یک رش��ته 
داری��م به ن��ام الکترومکانیک. 
ای��ن ب��ه معن��ای آن اس��ت 
ک��ه متخصص��ان مکانی��ک و 
الکترونی��ک به دانش جدیدی 
رس��یده اند و محصوالت��ی در 
حال تولید است که هیچ کدام 
آنها به تنهایی ق��ادر به تولید 

آنها نبودند. 
اقتصاددان ها بیشتر از منظر 
عوامل محی��ط کالن از قبیل 
تورم، نرخ بهره و س��ود بانکی 
مسائل روز را بررسی می کنند، 
ام��ا مارکتینگمن ه��ا بیش��تر 
اجرای��ی صحب��ت می کنند و 
این محصول  مثال می گوین��د 
ش��ما باید چه ط��رح و رنگی 
داش��ته باش��د، چ��ه کیفیتی 
داش��ته باشد، بس��ته بندی آن 
چگونه باشد، قیمت آن چقدر 
باشد، ش��یوه توزیع آن چگونه 
باش��د و غی��ره. پی��ش از این 
فاصله ای بی��ن اقتصاددان ها و 
مارکتینگمن ها وجود داش��ت، 
اما از چند سال پیش در برخی 
دانش��گاه های موف��ق و معتبر 
جهان مثل استنفورد رشته ای 
ب��ه ن��ام اقتص��اد بازاریابی به 
وج��ود آمده اس��ت. دانش��جو 
آنج��ا ه��م اقتص��اد می خواند 
و ه��م مارکتین��گ و ب��ه این 
ترتیب ه��م نگرش این را پیدا 
می کند که بتواند محیط را به 
طور وس��یع تر دی��ده و عوامل 
محی��ط کالن را درک کن��د و 
هم اینک��ه از منظر یک بنگاه 
اقتصادی نس��بت به بازار دید 

پیدا می کند. 

تالقی علم اعصاب 
با مارکتینگ

دانشگاهی  رشته های  تعداد 
بین رش��ته ای م��دام در حال 
افزای��ش اس��ت. یک��ی از این 
رش��ته ای  بی��ن  رش��ته های 
اس����ت.  نورومارکتی���ن��گ 

است  رشته ای  نورومارکتینگ 
حاصل تالقی مغ��ز یا اعصاب 
رش��ته  ای��ن  مارکتین��گ.  و 
با  می گوید چگون��ه می توانید 
بهتری  ارتباط  ش��ناخت مغز، 
با مش��تری برق��رار کنید. علم 
اعص��اب و مغزشناس��ی به ما 
می گوی��د که مغز ش��ما س��ه 
قسمت است: مغز جدید، مغز 
میانی و مغ��ز قدیم. جایی که 
زمانی سوالی از شما می شود و 
شما بالفاصله جواب می دهید 
دارید از مغز جدیدتان استفاده 
می کنی��د. مغز جدی��د جایی 
اس��ت که پاس��خ های منطقی 
در آنجا ش��کل می گیرد. مغز 
میان��ی مغز احس��اس اس��ت. 
ش��ما از لحاظ منطقی متقاعد 
می شوید اما می گویید به دلم 
خوب نمیاد و در نتیجه خرید 
دلیل  هی��چ  مثال  نمی کنی��د. 
عقالن��ی  پی��دا نمی کنی��د که 
چرا دارید این خواستگار را رد 
می کنید، اما می گویید به دلم 
نمی چس��بد. اینجاست که آن 
مغز میانی دارد عمل می کند. 
این منطق و احس��اس در مغز 
قدیم یا مغز خزنده می روند و 
در آنجا تصمیم اتفاق می افتد. 
پس مغز خزن��ده یا مغز قدیم 
از مغ��ز جدی��د و مغ��ز میانی 
خوراک گرفته و در مغز قدیم 

آشپزی می کند. 

ارتباط با مخاطب
 با کمترین خطا

می گوی��د  نورومارکتین��گ 
از  با پرسش��نامه  وقتی ش��ما 
این  می پرسید  سوال  مخاطب 
فرد با مغز منطقی خود پاسخ 

می ده��د، اما اگ��ر از ابزارهای 
نوین مارکتینگ مثل ابزارهای 
EEG ی��ا FMRI اس��تفاده 
کردید، این ابزارها حسگرهایی 
را به مغ��ز ما وصل می کنند و 
دیگر از فرد سوال نمی پرسند. 
به عبارتی م��ا را به کف ذهن 
مش��تری برده و آن انتهایی را 
ک��ه در آن تصمی��م  می گیرد 
برای ما آش��کار می کند. مثال 
می خواهیم لوگوی ش��رکت را 
انتخ��اب کنی��م و در بین 30 
لوگ��و از او می خواهی��م یکی 
را انتخ��اب کند مثال می گوید 
لوگ��وی 14 ام��ا وقت��ی به او 
می گوییم اصال الزم نیست به 

سوالی پاس��خ دهی و فقط به 
تصاویر نگاه کن، مثال می بینیم 
لوگ��وی 24 را انتخ��اب کرده 
اس��ت. وقتی از او می پرس��یم 
چرا مغز ش��ما لوگ��وی 24 را 
انتخاب ک��رد، اما خودتان 14 
را، به ما می گوید من ش��ماره 
24 را بیش��تر می پس��ندم اما 
مثال چ��ون تجربه بدی از این 
رن��گ داش��تم آن را انتخ��اب 
نک��ردم، ام��ا وقت��ی در عمل 

نگاه می کنید همان را انتخاب 
می کن��د. نورومارکتینگ به ما 
کم��ک می کند با اس��تفاده از 
تعام��ل مغز و عصب شناس��ی 
ب��ا مارکتینگ، راحت ت��ر و با 
خطای کمتر با مخاطب هدف 
خود ارتب��اط برق��رار کنیم و 
بدانی��م در کف ذه��ن او چه 

می گذرد. 

مغزخوانی با نورومارکتینگ
با تم��ام مزایایی ک��ه برای 
نورومارکتینگ بر می شمارند، 
اتهاماتی نیز به این روش زده 
می ش��ود که با به��ره گیری از 
آن مغزخوانی و سوء اس��تفاده 
می ش��ود، ام��ا نورومارکتینگ 
اص��ال ب��ه دنب��ال ای��ن هدف 
نیس��ت و یک منشور اخالقی 
نورومارکتین��گ  انجم��ن  در 
جهان وج��ود دارد که فعاالن 
این رشته براس��اس آن عمل 
می کنن��د. نورومارکتینگ هم 
می تواند در دست انسانی قرار 
بگی��رد که از آن بد اس��تفاده 
کند یا در دست انسان شریفی 
قرار گی��رد که اتفاقا محصولی 
را تولی��د کند ک��ه مخاطبان 
هدف��ش ب��ا تمام اش��تیاق به 
دنبال چنین چی��زی بوده اند، 
ام��ا تا ب��ه حال کس��ی آن را 

تولید نکرده بوده است. 

نورومارکتینگ
 به سبک ایرانی

ب��ه راحت��ی می ت��وان علم 
نورومارکتینگ را داخل کشور 
کارب��ردی کرد. ای��ن علم در 
ایران بسیار مورد استقبال قرار 
گرفته و ش��رکت ها با استفاده 

از ای��ن روش، منافع زیادی را 
ه��م می برند. به عن��وان مثال، 
یکی از ش��رکت های فعال در 
ح��وزه صنایع غذای��ی، رنگی 
اس��تفاده  محصول��ش  در  را 
ک��رد ک��ه ش��اید به ص��ورت 
منطق��ی کس��ی آن رن��گ را 
اما چون  نمی ک��رد،  انتخ��اب 
به  نورومارکتین��گ  براس��اس 
آن ط��رح و رنگ بس��ته بندی 
آن  انتخاب  ریس��ک  رسیدند، 
را پذیرفتند. االن می بینیم که 
آن محصول خیلی با س��رعت 
در بازار حرکت می کند و مورد 

استقبال مردم قرار می گیرد. 
نورومارکتینگ  از  اس��تفاده 
مس��ئله پیچی��ده ای نیس��ت؛ 
چند تا دستگاه می خواهد که 
این دستگاه ها موجود است و 
ب��ه راحتی هم می توان آنها را 
وارد کرد و ضمن��ا هزینه آن 
هم نس��بت به تحقیقات بازار 
پرسش��گری کمتر  به ش��یوه 
تعداد  براس��اس  آنجا  اس��ت. 
نمون��ه فرمول ه��ای آم��اری، 
ش��اید الزم بود 700 یا 800 
نفر را مورد بررسی قرار دهید 
ام��ا اگ��ر اینجا ب��ا 30 نفر از 
مخاطب��ان ه��دف از طری��ق 
نتیج��ه  ب��ه  نورومارکتین��گ 
این تعداد  برس��ید، می توانید 
را ب��ه کل جامع��ه هدفت��ان 
تعمیم دهید. از این رو هزینه 
کار هم بیش��تر نخواهد ش��د. 
ابزارها و علم این مس��ئله هم 
در کشور موجود است و شاید 
تنه��ا ک��م کاری از مش��اوران 
مارکتین��گ بوده که به جهت 
نتوانس��ته اند  فراوان  مش��غله 
ای��ن تکنیک را ب��ه خوبی به 
فعاالن این عرصه بشناسانند. 
نورومارکتینگ  از  اس��تفاده 
هم به نفع مصرف کننده است 
و ه��م آژان��س تبلیغاتی و هم 
تولیدکنن��ده، چرا ک��ه دقیقا 
ب��ه مصرف کنن��ده می گوی��د 
م��ن می فهمم ت��و دنبال چه 
هس��تی و چ��ه می خواه��ی و 
محصول��ی را به تو می دهم که 
دوست داری، از طرف دیگر به 
نفع آژانس تبلیغاتی هم هست 
که بتواند خطاهای مش��اوره و 
طراحی ه��ای تبلیغات��ی خود 
را کمتر کند. از این گذش��ته 
تولیدکننده هم هزینه کمتری 
کل  و  می ش��ود  متحم��ل  را 
جامع��ه از این موضوع س��ود 

می برد. 

راهنمای بازاریابی با توییتر

در این ش��ماره به برخی از نکات کلی در م��ورد بازاریابی از 
طریق توییتر اشاره می کنیم. 

• هم اکنون برای خود نامی در سایت توییتر اختصاص دهید 
)بدون فاصله یا underline بین آن(؛ البته اگر تابه حال این 
کار را انجام نداده باش��ید. س��عی کنید نام کسب و کار خود، 
وب س��ایت های کوچک و نیز نام خود را ب��دون فاصله وارد 
کنید. گروهی از اسامی مخفف در سایت توییتر مورد استفاده 
قرار می گیرد، اما ت��الش کنید نامی که انتخاب می کنید با 
سایر امور خود در خصوص برندینگ در فضای مجازی کامال 
مش��ابه و هماهنگ باشد. این اکانت ها رایگان است، بنابراین 
حتی اگر برنامه ای در خصوص اس��تفاده از توییتر ندارید، به 

سرعت آنها را رزرو کنید. 
• در قسمت avatar )نماد( در صفحه توییتر تصویر خود را 
قرار دهید و همواره آن را جدید کنید. مردم در مورد آواتارها 
مشکوک هس��تند. مقدمه های ذکر شده و مرسوم توییتر را 
فراموش کنید و در عوض پرس��ش ه��واداران خود را در این 

سایت پاسخ دهید. 
• در س��ایت  توییتر با هواداران خود مثل مش��تری رفتار 
نکنید، بلکه به گونه ای با آنها تعامل داش��ته باشید که گویی 
رفقای کاری یا همکالسی های شما هستند که با آنها ارتباط 
درازمدتی داشته اید. هنگامی که شخصی به فهرست پستی 
شما ملحق ش��د، آنگاه می توان ارتباط مشتری- کسب و کار 
را برقرار کرد، اما در س��ایت توییتر باید تمامی امور بیش��تر 
به صورت غیر رسمی انجام می پذیرد. بسیاری از کاربران این 
سایت هنگامی که از آن به عنوان یک ابزار بازاریابی و تبلیغاتی 

پر سروصدا استفاده می شود، آزرده خاطر می شوند. 
• اشتراک پذیر باشید. هر چقدر مشاهدات و اظهارنظرهای 
ش��ما که ارزش به اشتراک گذاری دارند، بیشتر باشد، نتیجه 
بهت��ری حاصل خواهد ش��د. اگر ش��خصی تصمیم بگیرد 
که کامنت ش��ما را با تمام لیس��ت خود به اشتراک بگذارد، 
اصطالحا retweet کرده است. این کار موجب می شود که 
ش��ما طرفداران بیشتری جذب کنید و تاثیر خود را افزایش 
دهید، بنابراین تا آنجا که ممکن است پست های خود را در 

این سایت اشتراک پذیر کنید. 

• هر زمانی که پیامی در توییت��ر قرار می دهید، بازخورد 
آن را دریافت کنید. افراد بسیاری کمی این حق را در سایت 
توییتر دارند که تنها در زمانی که دیگر هواداران آنها مشتاقانه 
منتظر پیغام بعدی آنها هس��تند، پیام دهند و هیچ جوابی 
در مقابل آن دریافت نمی کنند. بازخوردها کمک می کند تا 
شخص دیگری آن پیغام خوب را گسترش دهد. همگی این 

امور از طریق کلیک یک دکمه انجام می گیرد. 
• بس��یاری از اب��زار و برنامه ه��ای کاربردی وج��ود دارد 
ک��ه باعث می ش��ود  توییتر را تا حد ام��کان به دلخواه خود 
تنظیم کنیم. من چند مورد را ذکر می کنم، اما صدها مورد 
 دیگر نی��ز وجود دارد که می ت��وان از آنها اس��تفاده کرد. از

Twitdom.com برای جس��ت وجو می��ان صدها برنامه 
استفاده کنید؛ برنامه هایی که هر یک به شما کمک خواهند کرد 
تا از امکانات بی شمار سایت توییتر استفاده کنید و این سایت 
را به عن��وان ابزاری برای برقراری ارتباط و تولید lead به کار 
 ببرید. برای مشاهده کاربردهای خالقانه از این سایت به سایت
  Search.Twitter.com TweetBeep.comی��ا   
 مراجعه کنید. ش��ما ب��ا اس��تفاده از ابزاری ک��ه در آدرس
 TweetBeep.com  و Search.Twitter.com  موجود 
است می توانید بر سایت توییتر نظارت داشته باشید و هر زمان 
برند، نام یا کلمات کلی��دی مرتبط با خدمات یا موضوعات 

موردعالقه شما استفاده شد، متوجه شوید. 
در شماره بعدی بخوانید: 
پیشنهادهای توییتر برای کسب و کار شما

"Alibaba و فیس بوك 
در پی جذب بازارهای جدید

در حالی که یک نام پیشتاز در عرصه تجارت الکترونیک به 
نام Alibaba خود را برای ثبت رکورد در زمینه IPO )عرضه 
عمومی و اولیه سهام( در بورس امریکا موسوم به وال استریت 
آماده می کند، دومین س��ایت ش��بکه اجتماعی بزرگ جهان 
یعنی فیس بوک هنوز در پی برخورداری از حضوری قدرتمند 
در چین است. سرمایه های متقابل این دو غول دنیای دیجیتال 
زمانی برجسته ش��د که واقان اسمیت، معاون فیس بوک، در 
یک کنفرانس در تیانجین گفت که کاربران در چین مشتاق 
دسترس��ی به س��ایت هس��تند. او گفت که هنگام حضور در 
چین اغلب این س��وال از من پرس��یده می شود که چه موقع 
فیس بوک به چین خواهد آمد؟ به گزارش بلومبرگ زمان این 
حضور چندان نزدیک نیست. حضور فیس بوک در چین اخیرا 
به یک نوع عملیات فروش محدود ش��ده که به ش��رکت های 
چین��ی برای نفوذ در میان مخاطبان خارجی کمک می کند، 
اگرچه فیس بوک اخیرا نرم افزار ارس��ال پیام از طریق موبایل 
WhatsApp را خریده که با هیچ محدودیتی رو به رو نیست. 
دیگر س��ایت های رسانه اجتماعی امریکایی نیز مانند گوگل، 
یوتیوب و توییتر بالک می ش��وند. Alibaba در همین حین 
با هیچ یک از چنین محدودیت هایی در امریکا مواجه نیست. 
انتظار می رود ک��ه IPO متعلق ب��ه Alibaba بیش از 21 
میلیارد دالر رش��د کرده و ارزش کسب و کار آن حدود 160 
میلیارد دالر باشد که این رقم تقریبا با ارزش آمازون برابر است. 
 South China Morning Post، ب��ا توجه ب��ه روزنام��ه
Alibaba  از میراث چینی خود برای تسریع در روند توسعه 
جهانی این ش��رکت به واسطه جذب میلیون ها نفر چینی در 
سرتاسر دنیا استفاده می کند. به گفته نیراج داوار، یک پروفسور 
بازاریابی در مدرسه کسب و کار Ivey در کانادا، اگر استراتژی 
Alibaba دنب��ال کردن پراکندگی مردمانی با نژاد چینی در 
کل جهان باشد، این یک استراتژی هوشمندانه خواهد بود، زیرا 
شما نیاز به ساخت یک برند از چرک نویس و حذف برخی موارد 
ندارید. او افزود: اما برای تبدیل شدن به یک بازیگر جهانی باید 
سرانجام به بازارهای غیر چینی نیز خدمت کرد. یکی از راه های 
احتمالی نیل به این هدف توس��عه سیستم بازبینی مشتری 
موجود به روشی است که رقیب Alibaba یعنی eBay از آن 
پیروی کرده است. Alibaba می تواند از طریق یک سیستم 
امتیازدهی خوش نام و نظارت بر تامین کنندگان کاال شکاف 

میان محصوالت زنانه و مردانه را پر کند. 

زیر و بم پانزدهمین شغل برتر دنیا
 تحقیق و توسعه بازار 

کارآمد اما پرهزینه

برای آنها که جدی تر تجارت و تولید را پیگیری می کنند، 
بعض��ی از واژه ه��ا اصطالحاتی کلیدی به ش��مار می آید که 
دانستن بیشتر در مورد آن، می تواند به بازاریابی بهتر، تولید با 
کیفیت تر، تولید هدفمند، شناسایی مشتریان و در نهایت تولید 
براساس نیاز جامعه منتهی شود. از جمله این واژه ها می توان 
به »توسعه و تحقیق بازار« اشاره کرد. معموال در تولیدی های 
بزرگ، واحدهای توسعه و تحقیق بازار از جمله عوامل درون 
سازمان هستند که اغلب زیرمجموعه ای از روابط عمومی ها 
محس��وب می ش��وند و در تعدادی از ش��رکت ها خود دارای 
تشکیالت مجزایی هستند، اما هستند شرکت هایی که ترجیح 
می دهند این کار توسط پژوهشگران قابل اعتمادی بیرون از 
سازمان شان انجام شود و نتیجه عملکردشان را دسته بندی 

کنند و در اختیار مدیران قرار دهند. 

تحقیق و توسعه؛ هسته مرکزی شرکت ها
اصطالح »تحقیق و توسعه« عبارت است از فعالیت های 
مشخصی در یک کسب و کار و به تعریف سازمان همکاری 
اقتصادی و توسعه، به »کار خالقانه ای گفته می شود که به 
طور سیستماتیک انجام می شود تا به دانش موجود بیفزاید 
یا ب��رای ابداعات تازه ب��ه کار ببرد.« در یک تعریف س��اده 
می توان گفت تحقیق و توس��عه در تجارت به فعالیت های 
آینده نگر و بلند مدت اط��الق و در آن از روش های متداول 
در تحقیقات علمی استفاده می شود که هدف نتایج از پیش 
تعیین شده تجاری است. در دنیای تولید و تجارت کنونی، 
تحقیق و توسعه، هسته مرکزی شرکت هاست و تصمیمات 
اصلی بر پایه تحقیق و توسعه اتخاذ می شود و به سبب اینکه 
س��طح رقابت، متد و فرآیندهای تولید با س��رعت در حال 
گسترش اند، تحقیق و توس��عه از ارزش بسیاری برخوردار 
است و این موضوع در حوزه بازاریابی که مصرف کنندگان، 
چش��مان تیزبین خ��ود را روی رقبا و مش��تریان متمرکز 

می کنند، دارای اهمیت ویژه می شود. 

مدل های تحقیق و توسعه
دسته بندی فعالیت های تحقیق و توسعه در هر شرکتی 
متفاوت است، اما به طور کلی شامل دو مدل اصلی می شود. 
مدل نخست »توسعه و دستیابی به محصول جدید« است 
و مدل دیگر »س��اخت و کشف دانش نوین« که به منظور 

توسعه محصوالت، برنامه ها و خدمات تازه انجام می شود. 

غلظت تحقیق و توسعه
در ای��االت متحده، نرخ متداول تحقیق و توس��عه برای 
یک شرکت صنعتی حدود 3/5 درصد از درآمد آن شرکت 
است که به این معیار اصطالحا »غلظت تحقیق و توسعه« 
می گویند. این مقدار در ش��رکت های فن آوری پیش��رفته 
مانند س��ازندگان قطعات کامپیوتری حدود 7 درصد است. 
تحقیقات نش��ان می دهد شرکت هایی که »راهبرد تحقیق 
و توس��عه« پایدار دارند، نسبت به آن دسته از شرکت هایی 
که برنامه س��رمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه ندارند 
یا برنامه نامنظمی دارن��د، به مراتب عملکرد بهتری دارند. 
به طور کلی مدیریت کردن فعالیت های پژوهشی، مشاوره 
تکنولوژیک به مدیریت و زیرمجموعه های مدیریت، ایجاد 
بستر مناس��ب برای انجام پژوهش های کاربردی و توسعه، 
مهندس��ی و تحقیقات بازار )داخلی و خارجی(، استفاده از 
توان علمی پژوهشگران و پتانسیل های موجود در شرکت، 
دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی معتبر داخل��ی و خارجی از 

وظایف سازمانی واحد توسعه و تحقیق است. 

یک واحد پرهزینه و کارآمد
بس��یاری از تولیدکنن��دگان کوچک تر ب��ه دلیل اینکه 
می اندیش��ند داش��تن واحدی با عنوان توس��عه و تحقیق 
بازار هزینه بر اس��ت و امکانات زیادی را می طلبد، از چنین 
تشکیالتی محروم اند، اما یکی از فعاالن اقتصادی که مورد 
پرس��ش »فرصت امروز« قرار گرف��ت، می گوید: »معموال 
تحقیق و توسعه، توسط واحدها یا مراکز تخصصی وابسته 
به آنها هدایت می شوند، اما می توان به شکل دیگری نیز کار 
کرد و به صورت قراردادی توس��ط شرکت های تحقیقاتی یا 
دانشگاه ها انجام داد.«از دیگر پرسش هایی که همواره مطرح 
می شود، تفاوت واحد بازاریابی و واحد توسعه و تحقیق بازار 
است. یک پژوهشگر در باره تفاوت این دو می گوید: »تمرکز 
سیستمی که بر پایه بازاریابی حرکت می کند، روی نیاز بازار 
است، در حالی که فعالیت هایی که بر پایه تحقیق و توسعه 
صورت می گیرد، روی نیاز تاکنون برآورده نش��ده متمرکز 

می شود و این مهم ترین تفاوت این دو روش است.«

دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه 
ش��ناخت فناوری های نوین و کمک به تصمیم گیرندگان 
سازمان برای به کارگیری آن، پاسخگویی به نیازهای جدید 
بازار و مشتریان، کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری، 
افزای��ش س��ودآوری، رفع موانع تولی��د و کاهش ضایعات از 
بدیهی ترین دس��تاورد های چنین واحد های��ی خواهد بود، 
مشروط بر اینکه هدفمند حرکت کرده و در راستای اهداف 
از پیش تعیین شده فعالیت کنند. ناگفته پیداست نخستین 
فعالیت در اجرای پروژه های تحقیق و توسعه، مشخص کردن 
مکانیسم اجرای پروژه است. این واحد البته به تنهایی ملزم 
به اجرای همه پروژه های تحقیق و توسعه نیست و اغلب پس 
از اعالم نتایج تحقیق بر نحوه توس��عه نظ��ارت دارد و بازوی 
مش��ورتی مدیران محس��وب می ش��ود، اگرچه گاهی حتی 
ماموریت شان پایان یافته نیز تلقی می شود. در پایان بد نیست 
به رتبه بندی 20 شغل برتر دنیا در سال 2014 جهان نگاهی 
بیندازیم. براساس آخرین آمار وزارت کار آمریکا در بین 20 
شغل برتر دنیا »توسعه و تحقیق بازار در جایگاه پانزدهم« قرار 
گرفته و این در حالی است که توسعه دهنده نرم افزار یا همان 
برنامه نویسی در رتبه اول و تحلیلگر سیستم کامپیوتر در پله 

بعدی قرار گرفته است. 

به راحتی می توان 
علم نورومارکتینگ 

را داخل کشور 
کاربردی کرد. این 
علم در ایران بسیار 
مورد استقبال قرار 
گرفته و شرکت ها 
با استفاده از این 

روش، منافع زیادی 
را هم می برند

کافه بازاریابی بازاریابی مجانی

بازاریابی به سبک ایرانیایستگاه بازاریابی

شکوفه میرزایی

پرویز درگی
مدرس بازاریابی

جیم کوکروم
ترجمه: حامد تقوی

افشین معشوری
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ش��اید ب��رای همه م��ا پیش 
آمده باش��د که در هنگام خرید، 
فروشنده از کلمات و اصطالحاتی 
اس��تفاده کند که معنی و مفهوم 
آن را ندانی��م، اما به صرف اینکه 
او در ای��ن کار تخص��ص و تبحر 
بیش��تری دارد ب��ه راحتی حرف 
او را می پذیریم و حتی احساس 
می کنی��م خیلی در رش��ته خود 
متخصص اس��ت و ب��ه او اعتماد 
می کنیم. این یکی از حربه هایی 
است که فروشندگان برای اقناع 
مشتری به کار می گیرند؛ اتفاقی 
که چند روز پیش برای من افتاد 
در همین جای��گاه قابل بازگویی 
اس��ت. وارد بازار موبایل شدم و 
از چند روز قبل تحقیق بسیاری 
برای خرید گوشی مورد  نظرم در 
اینترن��ت و بین دوس��تان  انجام 
داده ب��ودم. قیمت ها با اختالفی 
چند درصدی خیلی تفاوتی با هم 
نداشت، فقط مسئله گارانتی بود 
که فروش��نده ها روی آن خیلی 
مانور می دادن��د. باالخره به این 
نتیجه رس��یدم که یک گارانتی 
از بقی��ه بهتر به نظر می رس��د. 
پس یکی از مغازه ها را که قیمت 
پایین تری داش��ت انتخاب کرده 
و برای خری��د قطعی وارد مغازه 

شدم. 
فروش��نده خیلی سریع پلمب 
جعب��ه را ب��از و کاب��ل آن را به 
گوش��ی وصل کرد و داش��ت به 

س��مت کامپیوترش می رفت که 
گفت��م: جناب اون گوش��ی برای 
منه؟ گفت: بله مگر همین مدل 
رو نخواس��ته بودین؟ گفتم: آره 
ولی من ک��ه نخواس��تم چیزی 
روش نص��ب کنی��د؟! گفت: این 
مدل باید س��تاب باکس بشه، یه 
ستاب باکس تریال داریم که 80 
تومن قیمتش��ه یه ستاب باکس 
پریمی��وم داریم ک��ه 120 تومن 
میش��ه. گفتم: من نیازی به این 
چیزی که گفتی��ن ندارم خودم 
برنامه ه��ا را روی گوش��ی نصب 
می کن��م. جواب داد: نه اصال این 
گوش��ی بدون س��تاب باکس به 
درد نمی خوره، اصال کار نمیکنه 
براتون. ما ه��م نمی تونیم بدون 

ستاب باکس بفروشیم! 
خالصه، بمان��د که نتیجه این 
بحث ها منجر به نخریدن گوشی 

و پرداخت��ن خس��ارت باز کردن 
پلمبی ش��د که اص��ال من هیچ 
نقش��ی در آن نداش��تم، ولی در 
مجموع بهتر اس��ت با این حربه 
فروش��ندگان در ه��ر ح��وزه ای 
کامال آش��نا باش��ید، این روش 
بازاریابی را نوعی »ژارگون گویی« 
می نامند که معادل Jargon، به 
معنای اصطالح��ات فنی مربوط 

به گروهی خاص است. 
مجم��وع  در  ژارگون گوی��ی 
ب��ه معن��ی اس��تفاده از کلمات 
تخصص��ی، نامفه��وم و با ابه��ام 
غالب��ا ه��م خری��داران  اس��ت. 
ژارگون گویی ه��ای  مقاب��ل  در 
فروش��ندگان س��کوت می کنند 
ت��ا مب��ادا دیگ��ران فک��ر کنند 
اطالعات عموم��ی پایینی دارند، 
اما همین ع��دم اعتماد به نفس 
در مقاب��ل فروش��نده تبدیل به 

کاله��ی گش��اد می ش��ود که بر 
س��ر مش��تری فرود می آید. این 
حرکت ها از س��وی فروشندگان 
بیشتر در حوزه بازار الکترونیک 
اتف��اق می افت��د که ای��ن روزها 
هم بس��یار داغ و پرفروش است. 
برای اینکه این گونه مشکالت در 
خرید لپ تاپ و گوش��ی و سایر 
وس��ایل الکترونیکی پیش نیاید، 
مش��تریان مجبور هس��تند قبل 
از ه��ر کاری مدل و مش��خصات 
فن��ی و حت��ی قیمت دس��تگاه 
اینترن��ت  در  را  مورد نظرش��ان 
جس��ت وجو کنند و با دید کامال 
باز و هدف مش��خص ب��ه خرید 
بروند ت��ا در دام فروش��نده های 
ای��ن چنینی نیفتند. گذش��ته از 
این حتما باید بررس��ی کنند که 
جعبه وس��یله کامال پلمب باشد 
و از فروش��نده فاکت��ور بگیرند و 

از او بخواهن��د حتم��ا در فاکتور 
مش��خصات فنی دستگاه عبارت 
»ریفربیش��د نبوده« را قید کند. 
به محصوالتی گفته  ریفربیش��د 
می شود پس از خروج از کارخانه 
خرابی داشته اند، به همین خاطر 
ب��ه کارخانه بازگردانده ش��ده و 
تعمیر ش��ده اند، در واقع اگر چه 
پلمب و سالم هستند، اما یک بار 
مرجوع و س��پس تعمیر شده اند. 
این  تولیدکنن��ده  ش��رکت های 
دس��تگاه ها را به فروش��گاه ها با 
قیمت پایین تری می فروشند، اما 
فروشنده این مسئله را با خریدار 
مطرح نمی کند و با قیمت اصلی 

به فروش می رساند. 
در این آشفته بازار فروشنده ها 
اگر می خواهند اعتماد مشتریان 
را جل��ب کنند، بای��د فضایی را 
فراهم کنند که مشتری خجالت 
نکش��د و در خص��وص تک تک 
کلم��ات و اصطالحاتی که برای 
دس��تگاه به کار برده می ش��ود، 
س��وال کند. روش ها و حربه های 
بازریاب��ی روز ب��ه روز در ح��ال 
ای��ن ش��رایط  در  و  توس��عه اند 
از فروشندگانی  مش��تریان فقط 
خرید می کنند که با آنها صادق 
باکیفیت  باش��ند و محص��والت 
نکنی��د  فرام��وش  بفروش��ند. 
بسیاری از مش��تریان آگاه دیگر 
فروش��ندگان  نمی دهند  اج��ازه 
ی��ک محصول بی کیفی��ت را در 
جعبه ای ش��کیل از کالم بپیچند 

و به آنها بفروشند. 

کالهی به گشادی کالم

نورومارکتینگ؛ روشی جدید برای برقراری ارتباط با مخاطب

دستیابی به عمیق ترین الیه های ذهنی 
مشتری با مغزشناسی
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کم کم از گرمای هوا کاس��ته 
می ش��ود؛ گرمایی ک��ه بعضی 
روزها آنقدر آزاردهنده می ش��د 
ک��ه اف��راد به ه��ر وس��یله ای 
خ��ود  ک��ردن  ب��رای خن��ک 
پن��اه می بردند. در ای��ن میان 
شرکت های تولیدکننده آبمیوه 
ه��م در این گرمای تابس��تان، 
ب��ازار داغی را برای خودش��ان 
مهیا ک��رده بودند؛ ب��ازاری که 
س��ود سرش��اری را نصیب این 
صن��ف کرد. ب��ا این ح��ال هر 
وق��ت درباره س��ود تابس��تانه 
از ای��ن ش��رکت ها پرس��یدیم، 
آهی کش��یدند وگفتن��د کدام 
س��ود؟ اما اگر س��ودی درمیان 
نبود، چرا رقابت تابس��تانی این 
 شرکت ها شکلی عجیب به خود 

گرفته بود؟ 
رقابت ب��ه حدی ش��دید بود 
ک��ه یک��ی از این ش��رکت ها در 
گفت وگ��و ب��ا »فرص��ت امروز« 
عنوان کرد: ش��رکت های رقیب 
م��ا در این حوزه برای به دس��ت 
آوردن س��هم بیش��تری از بازار، 
آبمیوه های مجانی به مغازه دارها 
می دهند تا آنها را برای تبلیغات 
و فروش بیش��تر محصولش��ان 
ترغیب کنند. از فروش و س��هم 
بیشتر بازار که بگذریم، برخی از 
این شرکت ها در تابستان فعالیت 
گسترده تری نسبت به دیگر رقبا 
در عرصه تبلیغات داشته اند. یکی 
از این شرکت ها سان استار است. 
تابس��تان امس��ال تبلیغات این 
ش��رکت به حدی وسیع بود که 
در بسیاری از اماکن عمومی مانند 
مترو هر طرف که نگاه می کردید، 
آگهی این ش��رکت به چشمتان 
می خ��ورد. آگهی هایی که همه 
رنگ و ب��وی »دوتا بخر تا جایزه 

بگیری« به خود گرفته بودند. 

آبمیوه های خانگی
 با اسانس طبیعی 

سال 1388 ش��رکت آبمیوه 
سان اس��تار با سروصدای زیادی 
وارد عرصه رقابت با شرکت های 
دیگر این حوزه شد. سان استار از 
همان ابتدا، ادعای طبیعی بودن 
محصوالت خود را داش��ت. این 
ش��رکت همیشه عنوان می کند 
آبمیوه های آن طعم آبمیوه های 
خانگ��ی را دارد. ای��ن درحالی 
اس��ت که به گفته کارشناسان 
اگر این ش��رکت ها لطف زیادی 
درح��ق مش��تری کنن��د فقط 
50 درص��د آبمیوه هایش��ان از 
اس��انس طبیعی است و مابقی، 
از م��واد دیگر اس��ت. حال این 
هم��ه تاکی��د بر خانگ��ی بودن 
ش��گفتی  باع��ث  محص��والت 
ه��ر مصرف کننده ای می ش��ود. 
سان استار از همان ابتدای ورود 
به این حوزه، حضور چشمگیری 
در عرصه تبلیغات داشته است. 
ای��ن ش��رکت تمام  تبلیغ��ات 

رسانه ها را دربرگرفته است، اما 
با وج��ود حضور قدرتمندی که 
این ش��رکت درعرصه تبلیغات 
دارد، وبس��ایت ای��ن ش��رکت 
ضعیف است و هیچ گاه مشتری 
نمی توان��د از آن اطالعات��ی را 
به دست بیاورد. به نظر می رسد؛ 
مش��اوران تبلیغاتی این شرکت 
بای��د تمرکز خ��ود را روی این 
وبس��ایت بیش��تر کنند، چون 
آنالین است  امروزی  مش��تری 
و تبلیغات این حوزه به نس��بت 
س��ایر رس��انه ها تاثیر بیشتری 

روی او می گذارد. 

پیشتازی در تبلیغات 
از  سان اس��تار  ش��رکت 
ش��رکت های  تم��ام  میان 
آبمی��وه  تولیدکنن��ده 
بیشترین تبلیغات تلویزیونی 
را داش��ته است. برای مثال 
از زمان ش��روع فعالیت این 
شرکت تا ش��هریور امسال 

59 نوع آگه��ی تلویزیونی برای 
محص��ول آبمیوه این ش��رکت 
تولید شده است. نکته جالب در 
تبلیغات تمام شرکت های آبمیوه 
این اس��ت ک��ه با وج��ود تنوع 
طعم ه��ا در محصوالت، دو طعم 
سیب و پرتقال بیش��تر از سایر 
طعم ها در تبلیغات حضور دارند 
و دیگ��ر انواع آبمی��وه یا درکنار 
باقی آبمیوه ه��ای متنوع تبلیغ 
ش��ده اند یا تعداد دفعات پخش 
آنها به صورت انفرادی در مقابل 
2 طعم مذکور ناچیز بوده است. 
سان استار اما همیشه سعی کرده 
تنوع تبلیغ��ات خود حفظ کند. 
برخی شرکت ها همیشه گله از 
این دارند ک��ه نمی توانند مجوز 
حضور ش��خصیت های کارتونی 
مع��روف را درآگهی ه��ای خود 
بگیرن��د، ولی جال��ب اینکه در 
همیشه  سان اس��تار  آگهی های 
ب��اب  مانن��د  ش��خصیت هایی 
اس��فنجی، س��نجاب مع��روف 
پرنده ه��ای  و  عصریخن��دان 
داش��ته اند.  حضور  خش��مگین 
سان استار اگر در تبلیغات میان 
رقبا رکورددار نباش��د در فروش 
محصوالت��ش به کم��ک جایزه 
حتما در رتبه اول قرار می گیرد. 

لکسوس و سان استار
از سال گذش��ته تا امروز تب 
دادن جایزه ه��ای گران قیمت به 
مش��تریان میان تمام شرکت ها 
داغ داغ اس��ت. ابت��دا ش��رکت 

محس��ن ش��روع کرد و این تب 
به بسیاری از شرکت های بزرگ 
مانن��د دلپذی��ر، برن��ج آوازه و... 
منتقل ش��د. سان اس��تار نیز از 
این قافله عقب نماند و برنامه ای 
اختصاصی با دکوری مجهز برای 
جایزه دادن به مشتریان خود در 
تلویزیون ترتیب داد. حاال برندی 
که به نظر می رس��ید، می تواند 
تبدیل به رقیبی قدرتمند برای 
ش��رکت های س��ن ایچ و تکدانه 
ش��ود، فقط به رویک��رد فروش 
رو  کیفی��ت  باالب��ردن  ب��دون 
آورده اس��ت. جای��زه دادن برای 

این ش��رکت به منظور افزایش 
ف��روش آنقدر اهمیت پیدا کرده 
اس��ت که آگهی های تلویزیونی 
جایزه سان اس��تار، توسط یکی 
از هنرپیش��گان تئات��ر کش��ور 
اجرا می ش��ود و این نشان از آن 
دارد که سان اس��تار بیش از هر 
چیز به کیفی��ت تیزرهای خود 
می اندیش��د. این ش��رکت برای 
اطالع رس��انی درباره این جایزه 
از تمام رس��انه ها استفاده کرده 
اس��ت. گس��تردگی تبلیغات به 
حدی اس��ت که وقتی وارد مترو 
می ش��وید از گیت ها تا حاشیه 
داخل��ی  تابلوه��ای  و  ریل ه��ا 
واگن ه��ا هم��ه و هم��ه از این 
جایزه می گویند. س��ال گذشته 
تحلیل ه��ای مختلف��ی درب��اره 
این موضوع توس��ط کارشناسان 
بازاریاب��ی و فروش انجام ش��د. 
اکثر آنها معتقد بودند س��ال 92 
فض��ای داخلی به گون��ه ای رقم 
خورد ک��ه اکث��ر ارائه کنندگان 

کاال و خدم��ات با رکود نس��بی 
فروش مواجه شدند که البته به 
نظر می رسید، رکود بازار بیشتر 
منش��أ روانی داشت یعنی در آن 
زم��ان مصرف کنن��دگان انتظار 
کاه��ش قیمت را داش��تند ولی 
این اتف��اق رخ ن��داد در نتیجه 
ای��ن ام��ر باعث کاه��ش میزان 
خری��د مصرف کنندگان و دپوی 
کاالها ش��د. این زمان به شدت 
ب��ه ضرر عرضه کنن��دگان بود و 
باید س��ریع تر محص��والت خود 
را ب��ه ب��ازار عرض��ه می کردند 
و موج��ودی انباره��ا را کاهش 

ب��ه همین علت  می دادند 
س��ریع تر  و  س��اده ترین 
مس��یر را انتخ��اب کردند، 
مس��یری ک��ه زود ب��ازده 
بود. براین اس��اس به سراغ 
رویکرد  رفتند.  قرعه کشی 
ش��رکت ها در حال حاضر 
فق��ط ف��روش اس��ت و به 
نمی کنند.  توجهی  برندس��ازی 
در تبلیغات خ��ود پیام هایی به 
مصرف کنندگان ارسال می کنند 
که منج��ر به خرید نمی ش��ود. 
این در حالی است که شرکت ها 
بای��د ب��رای جلب مش��تری به 
کیفی��ت محص��والت تولی��دی 
خ��ود تکیه کنند نه اینکه بدون 
در نظ��ر گرفت��ن بهب��ود نحوه 
تولی��د محصوالت خ��ود صرفا 
راهکارهای��ی را پیش بگیرند که 
به فروش منجر شود. سان استار 
نیز برای رسیدن به سود بیشتر، 
لکس��وس را برای جایزه انتخاب 

کرده است. 

تعیین تکلیف برای مشتری 
درآگهی رادیویی 

باالخ��ره مش��خص نیس��ت 
سان اس��تار از رون��د تبلیغات��ی 
خود چ��ه نتیجه ایی می خواهد 
بگیرد. در آگه��ی تلویزیونی از 
کیفیت محصول و جایزه دادن 
می گوی��د، در آگه��ی محیطی 
پیام دیگری به مشتری می دهد 
و به تازگ��ی در آگهی رادیویی 
بای��د و نبای��د برای مش��تری 
نیس��ت  تعیین می کند. معلوم 
آگهی های سان اس��تار در قالب 
یک کمپی��ن تعریف ش��ده اند 
یا اینکه بی ه��دف و فقط برای 
اعالم حض��ور تهیه می ش��وند. 
آگه��ی رادیویی این ش��رکت با 
ای��ن مضم��ون از رادیو در حال 
پخش اس��ت: سان اس��تار یک 

هنره، سان اس��تار یک کیفیته، 
سان استار یک علمه، سان استار 
یک بایده. برآن ش��دیم تا نظر 
ی��ک کارش��ناس را در این باره 
جویا شویم که کپی رایتر برچه 
اساس��ی از ای��ن واژه ها در متن 
آگهی خود استفاده کرده است. 
و  محمد معتم��دی، کپی رایتر 
ایده پرداز که سابقه طوالنی در 
نگارش متون تبلیغات رادیویی 
دارد، درای��ن باره ب��ه »فرصت 
از  یک��ی  می گوی��د:  ام��روز« 
رویکرده��ا برای طراحی آگهی، 
مبالغه اس��ت و دو حالت دارد؛ 
ی��ا مبالغه باورپذیر اس��ت مثال 
بگوییم این غذا آنقدر خوشمزه 
می خورید  وقت��ی  ک��ه  اس��ت 
مش��کالتتان یادتان م��ی رود یا 
اینک��ه مبالغه را از ح��د به در 
کنی��م و بگوییم اگ��ر این غذا 
را بخوری��د مادرتان را فراموش 

خواهید کرد! 
او اضاف��ه می کند: این آگهی 
مبالغ��ه را ب��دون رویکرد طنز 
)طنز خیل��ی چیزها را می تواند 
توجی��ه کند( از حد به در کرده 
اس��ت و خیلی هم جدی دارد 
می گوید سان اس��تار یک هنره! 
یک علم��ه! این دیگ��ر مبالغه 
نیس��ت، ادعاس��ت. ادع��ا ه��م 
 نی��از به دلی��ل برای ب��اور دارد 
  )Reason to Believe(
معتم��دی درب��اره اینک��ه آی��ا 
می شود در آگهی برای مخاطب 
تکلیف مشخص کرد، می گوید: 
نخس��تین بار اس��ت که چنین 
چی��زی را می ش��نوم و خیلی 
تعجب کردم و به نظرم این کار 
به تبلیغ صدمه می زند و جایگاه 
برند را کامال مخدوش می کند. 
هی��چ برن��دی چنی��ن لحن و 
کلماتی را مگر در ش��وخی )که 
آن ه��م خیلی هوش��مندانه و 
مطاب��ق با ش��خصیتش »باید« 

باشد( منتقل نمی کند. 

استراتژی های به موقع
 برای مقابله با رقیب

به نظر می رس��د کسی به این 
موض��وع توجهی ن��دارد که اگر 
ش��رکت ها س��عی در باالب��ردن 
کیفیت محصوالت خود داش��ته 
باش��ند، مش��تریان به راحتی به 
س��مت آنها می آیند. محصوالت 
بی کیفیت با جایزه هم به فروش 
نخواهند رسید و شرکت ها بهتر 
است به جای تمرکز بر هزینه های 
ب��االی تبلیغ��ات ب��ه کیفی��ت 
محصوالتش��ان ب��رای افزای��ش 
فروش اتکا کنند. این همان کاری 
است که برخی با تکیه بر آن خود 
را از ناب��ودی حتمی نجات دادند 
و وقتی رقیبی قدرتمند وارد این 
عرصه شد، به جای جایزه دادن، 
عملکرد دیگری را پیش گرفتند 
و برای کس��ب سود بیشتر، برند 
  )Brand Fighter( جنگنده ای
را خل��ق کرده و بازار را در اختیار 

گرفتند. 

نگاهی به رویکرد تبلیغاتی یکی از تولیدکنندگان آبمیوه

ادعاهای تبلیغاتی نیاز به دالیل باورپذیر دارد
ثانیه های سرنوشت ساز برای آگهی های تلویزیونی 

این اتومبیل قرمزش خوب است

26 ثانیه برای تبلیغ تلویزیونی زمان کمی نیس��ت. هر 
لحظه امکان دارد، در همی��ن ثانیه ها تلویزیون خاموش 
ش��ود یا اینکه مخاطب بی توجه به آگهی ش��ما کانال را 
عوض کند. براین اس��اس درهمین ثانیه های کم، سازنده 
آگه��ی بای��د تمام تالش خ��ود را به کار گی��رد تا بتواند 
مخاطب خود را هیپنوتیز کرده و در جای خود ثابت نگه 
دارد ت��ا خیال تغییر کانال یا خاموش کردن تلویزیون به 
سرش نزند. از هر کارشناسی تبلیغاتی که سوال می کنیم 
در آگهی تلویزیونی باید بی��ش از هرچیز به چه نکته ای 
توجه کرد، همگی باهم می گویند: ویژگی برتر محصول. 
باید با تمرکز بر ویژگی برتر محصول، مخاطب را به دیدن 
دعوت کنید. حال اگر محصول ویژگی برتری نداشت، باید 

به سراغ خالقیت دیگری رفت. 

این قرمز گوجه ای جذاب 
چند وقت��ی اس��ت رقب��ای زی��ادی ب��رای صنعت ملی 
خودرو س��ازی ای��ران وارد میدان ش��ده اند و این مس��ئله 
محصوالت کم طرفدار داخلی را با چالشی جدی مواجه کرده 
است. با این حال دیگر فقط اسم شرکت های خاصی چون 
ایران خودرو  یا س��ایپا را در تبلیغات نمی شنویم و به لطف 
واردات بی رویه و صنعت مونتاژکاری، اسامی خودروسازان 
دیگری نیز در کنار این نام های آش��نا شنیده می شود. در 
ماه اخیر ش��رکت دیارخودرو برای اتومبیل قرمز رنگ خود 
ش��روع به تبلیغ کرده اس��ت. به خاطر این می گویم قرمز، 
چ��ون نکته اصلی آگهی همین رنگ محصول اس��ت و در 
آگهی تلویزیونی این محصول فقط و فقط روی رنگ قرمز 
گوجه ای آن تاکید شده است. وقتی برای نخستین بار این 
آگهی را دیدم، با خود گفتم: حتما ش��رکت دیگری رنگ 
ماشین را با محصول رب  یا سس گوجه خود ست کرده و 
برای جایزه آخر ماه خود تعیین کرده است. رسمی که این 
روزها باب شده و شرکت ها با توجه به رنگ محصول خود 
مدل ماشینی را انتخاب و به مشتریانی که ریسک خوردن 
محصوالت بی کیفیت آنها را در ازای دریافت یک ماشین به 
جان می خرند، جایزه می دهند. در این فکر بودم و با اشتیاق 
آگهی تلویزیونی را دنبال می کردم تا اینکه متوجه شوم کدام 
ش��رکت مواد غذایی قصد هدیه دادن این ماشین گوجه ای 
جذاب را دارد. آگهی با موسیقی تند و شادی شروع می شود 
و ماشین با سرعت از مقابل دو دوچرخه سوار عبور می کند، 
یکی از دوچرخه سواران به آن یکی می گوید: قرمزش و آن 
یکی می گوید: کوووووو. ماشین به راه خود ادامه می دهد تا 
به چند تعمیرکار برق که روی جرثقیل هستند می رسد، با 
س��رعت از کنار آنها نیز عبور می کند، یکی از تعمیر کاران 
می گوید: قرمزش و دیگری می گوید: کوووووووووو. داستان 
ادامه دارد... ماش��ین به دو زن جوان می رس��د، باز دیالوگ 
قرم��زش و کوووو میان این دو نیز تکرار می ش��ود. در آخر 
گوینده متن می گوید: »س��ابرینا خودرویی که برای شما 
ساخته ش��ده اس��ت.« و در انتهای آگهی لوگوی شرکت 
خودروسازی دیار خودرو بر صحنه تلویزیون حک می شود. 

زنان گروه هدفی برای ماشین شاسی بلند
به نظر می رس��د که س��ازنده آگهی زنان را گروه هدف 
خود در نظر گرفته است. این نکته را می توان از رنگی که 
در آگهی برجسته شده تشخیص داد. با توجه به افزایش 
تعداد خانم های که در س��طح ش��هر رانندگی می کنند و 
گرایش��ی که آنها به استفاده از ماشین های شاسی بلند و 
البت��ه قرمز رنگ دارند، ایده  جالبی اس��ت که آگهی را با 
توجه به رنگ مورد  عالقه آنها س��اخت و روی قرمز بودن 
آن متمرکز ش��د، چون اگر مردان نی��ز برای آگهی گروه 
هدف باشند، باز هم می توان از خانم ها به منظور جلب نظر 
آقایان برای خرید این ماشین کمک گرفت. در واقع گروه 
هدف زنانی باش��ند که به همسران خود برای خرید این 
ماشین با این رنگ اصرار کنند، اما باید درنظر داشت که 
س��ازنده آگهی زیرک بوده، زیرا از آنجایی که این خودرو 
ش��اید برتری خاصی نس��بت به برنده��ای همتای خود 
نداشته، درنتیجه مجبور شده از این طریق توجه مخاطب 
را به آگهی جلب کرد. آگهی ای که به نظر می رس��د برای 
ساخت آن هزینه زیادی نیز صرف شده است. به هرحال 
س��اخت آگهی برای محصوالتی که برجس��تگی و تمایز 
ویژه ای نسبت به محصوالت مشابه در بازار ندارند، چالش 

بزرگی است که کمتر کسی از پس آن برمی آید.

ال جی بزرگ ترین بیلبورد تبلیغاتی 
دنیا را در گینس ثبت کرد

 LG G3 برند ال جی برای معرفی گوش��ی هوش��مند
خود بزرگ ترین بیلبورد تبلیغاتی دنیا را در عربستان برپا 
کرد. به گزارش دیده بان ب��ازار، ال جی در فرودگاه ریاض 
بزرگ تری��ن بیلبورد تبلیغاتی دنی��ا را در اندازه 2۴0 متر 
طول در 12 متر ارتفاع و به مساحت تقریبا 3 هزار متر برپا 
کرد. این بیلبورد که با 1800 تن فوالد ساخته شده است 
در کتاب گینس به عن��وان بزرگ ترین بیلبورد تبلیغاتی 
دنیا ثبت ش��د. با توجه به برآورد برند ال جی، ساالنه 20 
میلیون نفر آن را تماش��ا خواهند کرد و چیزی در حدود 

25 میلیون دالر برای ال جی آورده خواهد داشت. 

پاسخ به یک شبهه! 

اخیرا نامه ای دریافت کرده ایم با این مضمون: »سالم و 
خسته نباشید؛ لطفا کیفیت اولیه روزنامه را حفظ کنید 
و هر مطلب ناپخته ای را چاپ نکنید، روز 26 ش��هریور 
در صفحه 13 مطلبی به قلم خانم نگار ش��کوهی نوشته 
شده که در تعریف و تمجید از تبلیغ »با مهربانی از خود 
مراقب��ت کنید« مبالغه می کند. لطفا به ایش��ان بگویید 
اصل این تبلیغ خارج��ی را در یوتیوب ببیند. ممنون.« 
خاط��ر نش��ان می س��ازیم از اینکه خوانن��دگان محترم 
روزنامه »فرصت امروز« با این دقت مطالب ما را تعقیب 
می کنند خرس��ندیم و از نگارنده این نامه هم صمیمانه 
تش��کر می کنیم. قطعا تالش دس��ت اندرکاران روزنامه 
»فرصت امروز« هم بر همین اس��اس بوده و خواهد بود 
که به هیچ عنوان از کیفیت روزنامه هم در بُعد ش��کل و 
هم محتوا کاسته نشود. بدون شک این میسر نمی شود 
مگ��ر به نگاه دقی��ق خوانندگان محترم.  اما در پاس��خ 
بای��د عرض کنیم که نگارنده آن یادداش��ت تاکید خود 
را بر محت��وای این گونه آگهی ها معطوف داش��ته و در 
این خصوص هم تصریح کرده  اس��ت که »این آگهی ها 
اگر خوش س��اخت و بامحتوا باش��ند به راحتی از طریق 
ش��بکه های اجتماعی میان مخاطبان منتشر و دست به 
دست می شوند؛ این همان چیزی است که هدف اصلی 
سازنده بوده و بدون پرداخت هزینه چندانی به آن دست 
پیدا می کند. در نتیجه توجه به محتوای این آگهی ها از 

اهمیت فوق العاده باالیی برخوردار است.«
 نگارن��ده آن یادداش��ت از آن روی ب��ه محت��وای 
آن آگه��ی تاکید داش��ته ک��ه در حقیقت س��ازندگان 
آگهی های فرهنگی در تالش هس��تند یک پیام جهانی 
را با کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی به دنیا عرضه 
کنند لذا در این گونه موارد بس��یاری کش��ورها سعی 
می کنند صرفا با دریافت پیام و بومی کردن یک اثر در 

نشر آن تالش کنند. 

در این راس��تا این روزها از این دست آگهی ها که در هر 
کشوری شکل بومی آن کشور را به خود می گیرد بی آنکه 
تغییر چندان زیادی در شکل و محتوا به وجود آورده شود 
زیاد اس��ت، چرا که وقتی آگهی جهانی تولید می شود آن 
هم با مفاهیم جهانی خواسته یا ناخواسته به یک همسویی 
مش��ترک و واحد نیاز پیدا می کند. لذا وقتی آگهی بومی 
می ش��ود بازنش��ر می شود و این بازنش��ر به رسالت اصلی 
سازندگان کمک می کند. اما در خصوص آگهی های تجاری 
موضوع همان طور اس��ت که ش��ما فرموده اید و قطعا این 
دس��ت آگهی ها در صورتی که کپی شده باشند نامناسب 
قلمداد می ش��ود و این روزنامه به کرات به موارد زیادی از 
آنها اشاره داشته است. در پایان جا دارد از تمام خوانندگان 
دوباره درخواس��ت کنیم که هر گونه نقد و انتقادی را در 
راستای کیفیت بخشی روزنامه برای مان ارسال کنند تا در 
این مجال فرصت مناسبی فراهم  آید که به رشد کیفی و 

کمی تبلیغات خالقانه در کشورمان کمک کنیم. 

بلوزهایی که بوی خون می دهند

دانشجویان دانش��گاه کنت با طراحی بلوزهای خونین 
ی��اد اعتراضات ب��ه جنگ ویتنام را گرامی داش��تند. یک 
خرده فروش به نام Urban Outfitters برای ارائه سری 
بلوز از تولیدات بچه های دانش��گاه کنت تحت رسیدگی 
رس��انه ای قرار گرفت. این بلوز ها یادآور روزی اس��ت که 
نیروهای گارد مل��ی ارتش ب��ه روی دانش آموز معترض 
به جنگ ویتنام در س��ال 1970 آتش گشودند. طراحی 
این بلوزها با لکه های خون موضوعی حس��اس را پوشش 
می دهد. در دهه 1970، اعضای گارد ملی ارتش جنبش 
دانش آموزان معترض به جنگ ویتنام را سرکوب کردند. 
در ادامه 9 دانش آموز زخمی و چهار نفر کشته شدند. این 
بلوز ه��ای Urban Outfitters یاد این رخداد تراژیک 
را ب��ا طراحی لکه هایی به رنگ خون و حتی دیزاین چند 
سوراخ روی بلوز ها به نشانه شلیک گلوله گرامی داشتند. 
خواه این نمونه طراحی بلوز از روی س��لیقه بوده و خواه 
بحث برانگیز باشد، این بلوز ها از لحاظ یادآوری این اتفاق 
ناخوش��ایند مورد توجه قرار گرفت��ه و کاری می کنند تا 

چنین رخدادی فراموش نشود. 

حاشیه

ایستگاه تبلیغات

کافه تبلیغات

از میان خبرها

نرگس فرجی

تبلیغات خالق
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سان استار در آگهی 
تلویزیونی از کیفیت 

محصول و جایزه دادن 
می گوید، در آگهی 

محیطی پیام دیگری 
به مشتری می دهد 
و به تازگی در آگهی 
رادیویی باید و نباید 
برای مشتری تعیین 

می کند
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شکاف شدید و فزاینده بین 
تحوالت گوناگ��ون و مدیریت 
مان��دن  عق��ب  و  س��ازمان ها 
مدیران برای هماهنگ شدن و 
نزدیک ساختن سازمان هایشان 
ب��ا ش��رایط جدید، مش��کالت 
گوناگون��ی را به وج��ود آورده 
اس��ت، از جمله این مشکالت 
استراتژی ها،  نارسایی  می توان 
ریختگی س��اختارها،  ه��م  به 
ناتوان��ی سیس��تم ها، نامطلوب 
ب��ودن مناب��ع انس��انی و مالی 
س��بک های  ب��ودن  ن��اکارا  و 
مدیری��ت را ن��ام ب��رد. در این 
بخ��ش برای ارائ��ه راهکارهای 
مدیریتی بخش��ی از س��خنان 
دکتر احمد روستا در کنفرانس 
ملی مدیری��ت و بازاریابی را به 
تفصیل آورده ایم تا نیاز مدیران 
را ک��ه برای تح��ول، بازنگری، 
بازآفرین��ی و نوآفرینی در نوع 
مدیریت خ��ود تالش می کنند 
برآورده کنیم. روستا این نکات 
را با هفت س��ین های مدیریت 
معرفی می کند و ه��ر کدام را 

این گونه شرح می دهد: 

 سین اول: 
سیاست گذاری و 

سیاست ها
ک��ه  عامل��ی  نخس��تین 
تحوالت  بین  می تواند ش��کاف 
و مدیریت ه��ا را کاه��ش دهد، 
و  هوش��مندانه  سیاست گذاری 
از جمله  سیاست های درس��ت 
سیاس��ت های  و  اس��تراتژی ها 
کالن است. تحقیق، تشخیص و 
تحلیل های درست و واقع بینانه، 
پی��ش نی��از تصمیم��ات مهم 
مرب��وط  تصمیم��ات  به وی��ژه 
و  کل��ی  سیاس��ت های  ب��ه 
استراتژی هاست. سیاست گذاری 
و سیاست های مناسب، زیربنای 
بس��یاری از تغیی��ر و تحوالت 
در ابع��اد و حوزه های گوناگون 
و  قابلیت ه��ا  سازمان هاس��ت. 
سیاس��ت گذاری  مهارت ه��ای 
مدی��ران ارش��د الزم��ه تنظیم 
سیاست های »اصولی و سازگار 
ب��ا تح��والت« اس��ت. چنانچه 
سازمان ها  در  سیاس��ت گذاری 
متحول ش��ود و سیاس��ت های 
آین��ده منطب��ق ب��ا نیازه��ا و 
اجرایی  امکان  باشد،  واقعیت ها 
ش��دن آنه��ا و دس��تیابی ب��ه 

اهداف بیش��تر می ش��ود. یکی 
از دالی��ل ناتوانی س��ازمان ها و 
ش��رکت ها در س��ازگار شدن با 
تحوالت سیاست گذاران ضعیف، 
سیاس��ت گذاری های نادرس��ت 
و سیاس��ت های غیرقاب��ل اجرا 
بوده اس��ت. مدیران آینده باید 
مدیرانی جامع نگر، هوش��مند 
و حرف��ه ای باش��ند ت��ا بتوانند 
ضعف ه��ای مرب��وط ب��ه ای��ن 
وظیفه حساس و اساسی یعنی 
برط��رف  را  سیاس��ت گذاری 

سازند. 

سین دوم: ساختارهای 
ساده و سازماندهی مجدد

یک��ی از الزام��ات تحول در 
سازمان ها، داشتن ساختارهای 
س��اده و جدید و س��ازماندهی 
مج��دد با توجه ب��ه معیارهای 
جدید در دادوستدها و ارتباط 
ب��ا مخاطب��ان اس��ت. وقت��ی 
سرعت، س��هولت، س��ادگی و 
س��ازگاری معیاره��ای ارزیابی 
و گزینش مخاطبان هس��تند، 
س��اختارها هم باید متناس��ب 
با این معیارها بازس��ازی شوند. 
کاهش الیه های تصمیم گیری، 
ش��فافیت  و  تمرکززدای��ی 
اختیارات، وظایف، مسئولیت ها 
و ارتباط ه��ا از جمل��ه نکات��ی 
هس��تند که در س��اختارهای 
س��ازماندهی های  ی��ا  جدی��د 
مجدد الزم است مورد توجه و 

مالحظه قرار گیرند. 

سین سوم: سیستم ها و 
سازوکارها

مربوط  گذشته  سیستم های 
ب��ه گذش��ته اند و ب��رای حفظ 
مهندس��ی  نیازمن��د  پویای��ی 
مجدد هستند. بهبود و اصالح 
و  درس��ت  تعریف  فرآینده��ا، 
ش��فاف گام ها و مراحل انجام 
ام��ور، تناس��ب سیس��تم ب��ا 
تحوالت جدی��د و بازآفرینی و 
نوآفرینی نظام موجود براساس 
شرایط روز، از جمله اقدامات و 
الزاماتی هستند که الزم است 
از سوی مدیران ارشد و مربوطه 

پیگیری شوند. 
هرج��ا ک��ه سیس��تم حاکم 
س��لیقه ای  برخ��ورد  ش��ود، 
کم رنگ تر می شود و نارضایتی 

و گله ها کاهش می یابد. 
سیس��تم ها و س��ازوکارهای 
بازسازی  به گونه ای  باید  جدید 

ش��وند ک��ه روان تر، س��اده تر، 
راحت ت��ر و موثرتر از گذش��ته 
باش��ند. ش��ناخت تنگناه��ا و 
برخ��ورد درس��ت ب��ا آنه��ا و 
از نظریه محدودیت  اس��تفاده 
و تکنیک ه��ا و ابزاره��ای آن، 
از جمل��ه نکات��ی هس��تند که 
در بازس��ازی سیس��تم ها موثر 

خواهند بود. 

سین چهارم: سرمایه گذاری 
و سرمایه های متنوع

سرمایه گذاری مناسب الزمه 
پویای��ی و ماندگاری در صحنه 
رقابت اس��ت. س��رمایه گذاری 
نیازمند فضای مناس��ب کسب 
وکار، وجود فرصت در بازارهای 
داخل��ی و خارج��ی و احتمال 
بازده مطلوب اس��ت. مهم ترین 
س��رمایه هر سازمان و شرکت، 
اس��ت  انس��انی  س��رمایه های 
ک��ه خ��ود نیازمن��د مدیریت 
مناب��ع درس��ت اس��ت. یک��ی 
»گزین��ش،  ضرورت ه��ای  از 
آم��وزش، انگی��زش، پرورش و 
سنجش« انسانی شامل تحول 

در سازمان و مدیریت ها، وجود 
نیروه��ای انس��انی حرفه ای و 
تناسب آنها در سطوح مختلف 
و  توانمن��د  کارکن��ان  اس��ت. 
س��ازمان  ه��ر  در  عالقه من��د 
پش��توانه های پیشرفت، تحول 
و توس��عه اند و س��رمایه گذاری 
نتیجه بخش  آنها  روی  مناسب 

خواهد بود. 
ب��ر س��رمایه گذاری  ع��الوه 
دائمی روی نیروهای انس��انی، 
هدفمندانه  سرمایه گذاری های 
و هوش��مندانه در بخش ه��ای 
گوناگ��ون به وی��ژه در ح��وزه 
بازاریاب��ی و ف��روش و تولی��د 
مبتن��ی ب��ر ب��ازار و متکی بر 
مزی��ت و نیز فناوری های نوین 
از جمله ضرورت های سازمان ها 

و شرکت هایی است که مخالف 
ایس��تایی و توق��ف هس��تند. 
به طور خالص��ه زنجیره ارزش 
ارزش آفرین  و  ارزشمند  زمانی 
خواهد بود که س��رمایه گذاری 
در این زنجیره مطالعه ش��ده و 

مطلوب باشد. 

سین پنجم: سبک
سبک مدیریت در دوره رونق 
با سبک مدیریت در دوره رکود 
و کس��ادی، همچنین س��بک 
مدیری��ت در بخ��ش دولت��ی 
با س��بک مدیری��ت در بخش 
خصوص��ی و به ط��ور خالص��ه 
س��بک مدیریت در رش��ته ها، 
حوزه ه��ا و نهاده��ای مختلف 
نمی تواند ثابت و یکسان باشد. 
گاهی مهم ترین ناتوانی و ضعف 
س��ازمان ها و شرکت ها، سبک 
مدیریت نامناس��ب آنهاس��ت. 
سبک مدیریت پدیده ای پویا و 

اقتضایی است. 

سین ششم: سبد
مدیریت س��بد ی��ا مدیریت 
از حس��اس ترین  آمیزه یک��ی 
وظای��ف مدیریت ارش��د برای 
افزای��ش  و  ریس��ک  کاه��ش 
قابلیت ها در ش��رایط گوناگون 
بازاره��ا و تح��والت گس��ترده 
درست  تقس��یم بندی  اس��ت. 
و تعری��ف جای��گاه هری��ک از 
عناصر فوق و مدیریت درست 
ه��ر ی��ک از آنها و آمی��زه آنها 
ام��ا  اس��ت،  دش��وار  اگرچ��ه 
مدیری��ت  اس��ت.  ض��روری 
تنظیم کننده  درست س��بدها، 
جهت گیری ه��ا،  از  بس��یاری 
تصمیمات و اقدامات در سطوح 
 گوناگون و در ش��رایط مختلف 

خواهد بود. 

سین هفتم: سهم
مدیران موفق و پویا کسانی 
هس��تند ک��ه ضم��ن توجه به 
س��هم بازار به س��هم فرصت، 
س��هم مش��تری، س��هم دل و 
ذهن و زبان مخاطبان و س��هم 
س��ود ش��رکت توج��ه ویژه ای 
دارن��د. اگرچ��ه س��هم ب��ازار 
مع��رف چگونگ��ی بازارپذیری 
محصوالت ش��رکت ی��ا فروش 
آنهاست، اما سایر موارد نیز مهم 
هستند. سهم فرصت به معنای 
س��هم اس��تفاده از فرصت ه��ا 
در آینده یا س��هم ب��ازار آینده 

ش��رکت است که خود نیازمند 
آینده پژوهی و س��رمایه گذاری 
مناس��ب برای تقوی��ت جایگاه 
ش��رکت و محصوالت مناسب 
ب��رای بازاره��ای آین��ده و نیز 
مزیت ه��ای رقابتی برای آینده 
اس��ت. مدیران��ی ک��ه غ��رق 
در ش��رایط ح��ال هس��تند و 
گرفت��ار نزدیک بینی مدیریتی 
می ش��وند، اگرچه ممکن است 
س��هم بازار مناس��بی داش��ته 
باش��ند، اما به احتم��ال زیاد از 
س��هم فرصت محروم خواهند 
ش��د. همچنین یک��ی دیگر از 
م��واردی که مدی��ران همواره 
الزم اس��ت ب��ه آن توجه کنند 

سهم مشتری است.
 س��هم مش��تری به معنای 
درصدی از مش��تریانی اس��ت 
که اقالم س��ودآور ش��رکت را 
س��هم  می کنن��د.  خری��داری 
مع��رف  زب��ان،  و  ذه��ن  دل، 
قابلیت های شرکت در افزایش 
جذابیت، مطلوبیت و محبوبیت 
و بهب��ود، هوی��ت، ذهنی��ت و 
منزلت یا جایگاه ویژه ش��رکت 
و محصوالت و شناس��ه آن در 
دل، ذه��ن و زبان مش��تریان، 
ذی نفعان و مخاطبان است. هر 
اندازه سهم »دل، ذهن و زبان« 
بیشتر شود، گرایش، کشش و 
پذیرش مش��تریان و مخاطبان 
بیشتر می ش��ود و نوعی ترویج 
توس��ط  توصی��ه ای  تبلی��غ  و 
راضی  عالقه من��د،  مش��تریان 
و خش��نود ص��ورت می گی��رد 
حض��ور  تضمین کنن��ده  ک��ه 
مفید، موث��ر و موفق در بازار و 
صحنه رقابت است. سهم سود 
معرف مش��ارکت در سود بین 
کارفرما و کارکنان یا چگونگی 
سهیم ش��دن منافع کارکنان و 

کارفرمایان است. 
به ط��ور خالصه ب��ا توجه به 
تح��والت دائمی و گس��ترده و 
رویداده��ا و اتفاقات گوناگون و 
نی��ز با در نظ��ر گرفتن پویایی 
معیارها و رفتارها، مدیران ارشد 
نیازمند  و شرکت ها  سازمان ها 
ارتب��اط و پیوند هفت س��ین 
دادوس��تد )س��رعت، سهولت، 
سالمت، سودمندی، سازگاری، 
سابقه و سرتری( با هفت سین 
)سیاس��ت گذاری،  مدیری��ت 
سیس��تم ها،  س��ازماندهی، 
سرمایه گذاری، سبک مدیریت، 

سبدها و سهم ها( هستند. 

راهکارهایی برای همگامی با تحول، بازنگری و بازآفرینی

هفت »سین«  بنیادی مدیریت

برندی که می کوشد حق را
 به مصرف کننده بدهد

این روزها اغلب خانم های خانه شاغل هستند و ناگزیر 
هفت��ه ای چند مرتبه برای وعده های غذایی رو به غذاهای 
آماده و فس��ت فودها می آورند. اگر چه ممکن اس��ت این 
فرهنگ چندان مناس��ب سالمتی نباش��د اما بهتر آنکه 
دس��ت کم این گونه غذاها در منزل و با کمی سلیقه خانم 
خانه حاضر ش��وند تا هم هزینه کمتری صرف شود و هم 
حداقل درصد سالمتی بیشتری را داشته باشند، از طرفی 
کودکان هم عالقه بیشتری به فست فودها و غذاهای آماده 
دارند، از این رو معم��وال یخچال های امروز انواع غذاهای 

آماده، سس ها و کنسروها را در خود جای می دهند. 
دلپذیر یکی از نام های آش��نا در این حوزه اس��ت که از 
این بازار پررونق، س��هم قابل قبولی کس��ب کرده است. 
این ش��رکت سال های زیادی اس��ت - حتی از آن روزها 
که غذاهای آماده و کنس��رو به ش��کل امروزی مد نبود- 
که فعالیت می کند. همین ماندگاری این برند باعث شده 

سری به تاریخچه آن بزنیم. 

نخستین مربای بدون قند
ش��رکت کدبانو با ن��ام تجاری دلپذیر در س��ال 1328 
فعالی��ت خود را آغاز ک��رد، در آن زمان کدبانو زمینی به 
مس��احت 17500 متر مربع واقع در 57 کیلومتری شهر 
تهران و در حومه شهرس��تان ک��رج را برای فعالیت خود 
انتخاب کرد. آن روزها دلپذیر کار خود را با تولید چند نوع 
کمپوت و مربا شروع کرده بود، سپس فعالیت های خود را 
افزایش داد و توانست برای نخستین بار در ایران، موفق به 

تولید مربای بدون قند شود. 
در هم��ان س��ال های آغ��از ب��ه کار، دلپذیر توانس��ت 
پیش��رفت های بس��یاری کند به این صورت که تولیدات 
دیگ��ری نیز از قبی��ل انواع س��س های س��رد )مایونز و 
س��س های س��االد(، س��س های گرم )انواع کچاپ تند و 
معمولی( و انواع محصوالت کنس��روی غیر گوشتی )مایه 
ماکارون��ی، خوراک لوبیا چیتی و غی��ره( را به خط تولید 
خود افزود. دلپذیر فعالیت های خود را به مصارف داخلی 
محدود نکرد و سال هاس��ت برخی محصوالت خود را به 
کشورهای اروپایی، آسیایی و آسیای میانه صادر می کند. 

نخستین سس هزار جزیره
این شرکت از لحاظ افزایش حجم تولید ساالنه و تنوع 
محصوالت، از پیش��گامان صنایع غذایی بوده و به ادعای 
مدیران��ش همواره س��عی دارد که محص��والت خود را با 
حفظ معیارهای کیفی و با اس��تفاده از مواد اولیه مرغوب 
همچنین با رعایت روش های تولیدی مناسب به بازارهای 
داخلی و خارجی عرضه کند. دلپذیر نخس��تین شرکتی 
بود که توانس��ت س��س هزارجزیره را در ایران تولید کند 
و امروز این سس شاید یکی از محبوب ترین چاشنی های 
غذایی در سبد خانواده هاست. به گفته این شرکت ، سس 
هزار جزیره دلپذیر از هر 10 خانوار ایرانی در س��بد هفت 

خانواده جایگاه ثابتی دارد. 
دلپذیر همچنین توانسته است بیشترین نشان استاندارد 
در گروه ش��رکت های مشابه از سوی موسسه استاندارد و 
تحقیقات صنعتی کش��ور را از آن خود کند. البته ش��اید 
عالوه ب��ر کیفیت محصوالت ای��ن برند بت��وان تبلیغات 
گس��ترده و مداوم این شرکت را یکی از دالیل ماندگاری 

آن در این بازار پرکار کنسرو و غذاهای آماده دانست. 

تبلیغات پیوسته
س��ال های زیادی اس��ت که دلپذیر با ان��واع تبلیغات 
تلویزیونی، رادیویی و چاپ��ی محصوالت خود را به مردم 
معرفی می کند. در حوزه تبلیغات ش��اید بتوان گفت این 
شرکت یکی از موفق های این عرصه بوده است. دلپذیر از 
انواع روش ها برای معرفی محصوالت خود بهره می گیرد؛ 
اس��تفاده از شخصیت های محبوب مردمی تا نشان دادن 
خ��ط تولی��د محص��والت و تیزرهای ش��ادی آور و حتی 
به راه انداختن کمپین های تبلیغاتی س��رگرم کننده برای 
مش��تریان، همه و همه تالش های گروه تبلیغاتی شرکت 
کدبان��و برای ماندگاری در ذهن مصرف کنندگان اس��ت. 
»همیش��ه حق با مصرف کننده است... «، شعار اصلی این 
برند اس��ت و مدیران این برند عنوان می کنند که ذائقه و 
خواست مصرف کننده همواره تعیین کننده مسیری است 

که دلپذیر در پیش می گیرد. 

استراتژی های گوگلی مایکروسافت
 و اپل برای دزدیدن مشتریان

رقاب��ت  اپل و مایکروس��افت در س��ال 201۴ به اوج 
 خود می ر س��د و این رقابت که پس از انتش��ار نس��خه 
Surface 3 مایکروس��افت در مقابل iPad Air اپل 
ش��روع ش��ده، اکنون پس از انتش��ار نس��خه ۶ آیفون 
اوج گرفته اس��ت. نکت��ه جالب  اینجاس��ت که این هر 
دو ش��رکت از اس��تراتژی گوگل برای این رقابت بهره 

می برند. 
به گزارش تابن��اک، نگاهی به اخبار منتشرش��ده از 
سوی ش��رکت اپل و مایکروس��افت به ویژه در یک ماه 
اخیر به خوبی نش��ان می دهد  این دو رقابتی ش��دید را 
برای جذب مشتریان آغاز کرده اند و نتیجه این امر ارائه 
خدمات متفاوتی ش��ده که این شرکت ها در حال ارائه 
آنها به مش��تریان خود هستند، اما این رقابت دقیقا در 
حوزه خدمات اس��ت. دلیل این امر نیز آن است که هم 
مایکروس��افت و هم اپل به خوب��ی در یافته اند در حوزه 
س��خت افزار همچون گوشی های هوشمند و تبلت ها از 
یک س��و و در حوزه سیس��تم عامل تقریب��ا دیگر بعید 

است بتوانند برتری خود را به دیگری تحمیل کنند.

آنچه موفق های امروز در 20 سالگی 
درباره پول نمی دانستند

میلیاردرهای دنیا و مدیران برجسته جهان اگر هیچ ویژگی 
مشترکی با ما نداشته باشند در یک چیز با ما یکسان هستند 
و آن اینک��ه آنها هم در 20 س��الگی مثل ما خیل��ی چیزها را 
نمی دانستند. در واقع نام های بزرگ دنیای پول و کسب و کار 
از هم��ان اول و روزگار جوانی همه چیز را نمی دانس��تند. آنها 
هم روزگاری مثل االن ما بی اط��الع از خیلی چیزها بودند، اما 
حاال با کس��ب آگاهی از آنچه دیگران نمی دانند، یک کامیون 
می خواهند تا اسم شان را بکشد! اگر دوست دارید بدانید این 
افراد چه نادانسته هایی در 20 سالگی درباره پول داشتند، آنچه 

پیش رویتان است را تا آخر بخوانید: 

تیم فریس، سرمایه گذار و نویسنده کتاب پرفروش 
»هفته ای 4 ساعت کار«

در س��ومین دهه زندگی تان دنبال یادگیری باشید نه پول 
درآوردن. با کاربلدهای رشته خودتان یا زیرنظر آنها کار کنید و 
آموزش ببینید تا مهارت تان افزایش یابد. مهارت، به ویژه برای 
مذاکره و مهارت های س��ختی چون رمزگذاری بسیار به کار 
می آید. به جای داشتن 20 هزار دالر درآمد در هر سال در فاصله 
20 تا 30 سالگی می شود در دهه چهارم زندگی یعنی 30 سال 

به باال درآمدی بین 100 تا 200 هزار دالر داشت. 

الکسا وون توبل، موسس و مدیرعامل 
 LearnVest.com

برای پولتان برنامه داشته باشید. نداشتن برنامه مالی خودش 
یک برنامه اس��ت اما از نوع بدش! حل مش��کلی که من از آن 
به عنوان فقدان آموزش در مدیریت مالی شخصی یاد می کنم 

می تواند به سادگی بال پرواز در پول درآوردن به ما بدهد.

 بلیک مایکوسکی، کارآفرین، نویسنده و نیکوکار 
 TOMS امریکایی و بنیانگذار شرکت

کاری را که دوست دارید انجام دهید به جای اینکه دنبال پول 
باشید. آرزوی من در 20 سالگی این بود که کسی نصیحتم کند 
و بگوید به جای اینکه دنبال پول باشی سراغ عشق و عالقه ات 
برو. بارها و بارها آدم هایی را دیده ام که با پرورش استعدادها و 
عالیق خود در مسیر درست در نهایت به موفق ترین ها تبدیل 

شده اند. 

کیت وایت، سردبیر پیشین کاسموپولیتن و نویسنده 
کتاب »باید این را به شما بگویم«

در 20 س��الگی خیلی اهل پس انداز بودم. پدرم قانعم کرد 
که این کار را بگ��ذارم برای وقت بازنشس��تگی. اما چیزی که 
من نمی دانستم و آرزو داشتم بدانم این بود که کم بخرم اما با 
کیفیت بخرم. فرقی نمی کند لباس باشد، وسایل خانه باشد یا 
زیور آالت، مهم این است که به جای مشتی جنس بی کیفیت 

تعداد کمی کاالی باکیفیت بخریم. 

 کوین کلیرلی، مدیرعامل
 Clif Bar & Company  

به قدرت سرمایه گذاری ایمان داشته باشید. 20 ساله که بودم 
آرزو داشتم درک بهتری از قدرت سرمایه گذاری داشته باشم. 
در آن زمان من هزینه های کمتر، وقت آزادتر و افق روشنی برای 
سرمایه گذاری داشتم. فاصله بین 20 تا 30 سالگی بهترین زمان 

است برای یادگیری درباره راز و رمز سرمایه گذاری. 

 Wealthfront  آدام نش، رییس و مدیرعامل
شرکت شما از نقش تان در ش��رکت مهم تر است. من واقعا 
خوش��بخت بودم که با اعتقاد به اهمیت پس ان��داز و زندگی 
هدفدار رشد کردم. اما این اعتقاد به دست نمی آید مگر وقتی 
یاد بگیرید که موفقیت اقتصادی بلندم��دت به حرفه ای کار 
کردن و برتری دادن شرکت و کار به نقش شخصی در شرکت 

بستگی دارد. 

 GrubHub  مت مالونی، مدیرعامل
پول ش��ما را خوش��بخت نمی کند. پول معی��ار موفقیت و 
خوشبختی نیست. در حقیقت، اگر واقعا در کاری که از انجامش 
لذت می برید، فردی تاثیرگذار باش��ید، پول معموال خودش 
می آید. شور و اشتیاق عالقه می آورد و عالقه هم منجر به تمرکز 

و تعهد می شود. اینها ملزومات موفقیت هستند.

دوچرخه ای که پیامک می دهد
دیگر الزم نیس��ت نگران دزدیده ش��دن دوچرخه تان 
باش��ید، مخترعان فرانسوی دستگاهی را اختراع کرده اند 
ک��ه در ص��ورت دزدیده ش��دن دوچرخه پیامک��ی را به 
صاحب دوچرخه ارس��ال می کند. در بسیاری از کشورها، 
دوچرخه به عنوان یکی از وس��ایل نقلیه نقش بسزایی را 
در جابه جایی و حمل و نقل مردم ایفا می کند، اما دوچرخه 
می توان��د تبدیل به یکی از دغدغه های ذهنی صاحبانش 
نیز شود که مبادا دوچرخه در زمانی که بیرون از محل کار 
یا منزل قرار دارد، ربوده ش��ود. به گزارش مهر، مخترعان 
فرانس��وی این نگرانی را از بین برده اند. آنها دستگاهی را 
اختراع کرده اند که با هرگونه جابه جایی دوچرخه توسط 
س��ایرین جز صاحب��ش پیامکی را ب��ه صاحب دوچرخه 
مبنی بر ربوده ش��دن آن ارسال می کند. این دستگاه تنها 
زمانی قادر به ارسال پیامک به صاحب دوچرخه است که 
دوچرخه متوقف ش��ده باشد. از سایر مزایای این دستگاه 
عالوه بر ارس��ال پیامک می توان به ارسال آدرس و مکان 
حدودی دوچرخه نیز اشاره کرد. بنا به گزارش های منتشر 
شده ساالنه بیش از ۴00 هزار دوچرخه در فرانسه ربوده 
می ش��ود که مخترعان امیدوارند با کمک این دس��تگاه 

بتوانند آمار سرقت دوچرخه ها را کاهش دهند. 

کاهش الیه های 
تصمیم گیری، 
تمرکززدایی و 

شفافیت اختیارات، 
وظایف، مسئولیت ها 
و ارتباط ها از جمله 
نکاتی هستند که در 
ساختارهای جدید یا 

سازماندهی های مجدد 
الزم است مورد توجه 
و مالحظه قرار گیرند

مسیر ثروت

از میان خبرها

حکایت برندها

از میان خبرها
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شکوفه میرزایی

ترجمه: سارا گلچین جواد بیات
تحقیقات  کارشناس:  پاسخ 
ب��ازار ام��ری مه��م و پیچی��ده 
اس��ت. روش های مختلفی برای 
اندازه گیری حجم و ارزش بازار، 
نیاز مش��تریان و... وج��ود دارد. 
اس��تفاده از اینترن��ت و فض��ای 
اجتماعی،  مجازی، ش��بکه های 
تحقیق��ات میدان��ی، تحقیقات 
نظرس��نجی،  انواع  کتابخانه ای، 
کارشناسان خبره و... روش های 
معم��ول هس��تند. اس��تفاده از 
هرکدام از این روش ها یا استفاده 
ترکیب��ی از آنها به نوع محصول 
و بازار بس��تگی دارد. روشی که 
برای یک بازار و محصول جواب 
می ده��د، ممک��ن اس��ت برای 

دیگری مناس��ب نباشد. با توجه 
به اینکه به صورت محلی فعالیت 
می کنید، شاید استفاده از فضای 
مجازی و ش��بکه های اجتماعی 
خیلی مناسب نباشد. شناسایی 
بازارهای مل��ی و بین المللی که 
بس��یار بزرگ هس��تند و امکان 
تحقیق��ات میدان��ی در س��طح 
گس��ترده در آنها وج��ود ندارد، 
از طری��ق آنالی��ن بهت��ر جواب 
می ده��د، اما درخص��وص یک 
ب��ازار محلی تحقیق��ات میدانی 
س��هل تر  و  دقیق ت��ر  بس��یار 
اس��ت. توصیه ما این اس��ت که 
وضعی��ت ب��ازار خودت��ان را از 
طریق نظرسنجی و گفت وگو با 

افراد و مشتریان در محل پیش 
ببرید، اما اگر همچنان اصرار به 
استفاده از شبکه های اجتماعی 
ابت��دا  داری��د،  وب س��ایت ها  و 
بای��د کاربران��ی را که در منطقه 
موردنظر ش��ما زندگی می کنند 

شناسایی کنید. 
این موضوع خ��ودش چالش 
بزرگی اس��ت که به راحتی حل 
نمی ش��ود. یک��ی از روش ها این 
است که س��ایت هایی که دارای 
طبقه بن��دی محله ای هس��تند 
مانند www.dabi.ir را انتخاب 
و درخواست کنید در صورتی که 
کارب��ر روی محله ش��ما کلیک 
ک��رد، آگهی ش��ما نمایش داده 

شود. لینک آگهی را به وب سایت 
خودتان برقرار کنید.

اگ��ر کاربر روی آگهی ش��ما 
کلی��ک کرد و به س��ایت ش��ما 
هدای��ت ش��د، در آنج��ا وی را 
ترغیب کنید که به پرسش های 
موردنظ��ر ش��ما پاس��خ دهد و 
ب��رای وی جایزه در نظر بگیرید. 
بدیهی است هرچقدر جایزه شما 
ارزشمند تر باشد، امکان شرکت 
در نظرسنجی شما بیشتر خواهد 
بود. دقت در طراحی پرس��ش ها 
هم بسیار مهم است. سعی کنید 
به گونه ای پرس��ش ها را طراحی 
کنید ک��ه با هدف ش��ما کامال 

هماهنگ باشد.

تحقیقات بازار 
با شبکه های 

اجتماعی 

پرسش: کسب وکار کوچکی دارم که به صورت محلی فعالیت می کند. قصد دارم با استفاده از شبکه های اجتماعی و 
وب سایت ها، وضعیت بازار خدماتم را بررسی کنم. پیشنهاد می کنید چه کار کنم که بهترین نتیجه را بگیرم؟

اگر ش�ما ه�م د  ر کس�ب و کار 
روب�ه رو  چالش�ی  ب�ا  خ�ود   
تمای�ل  ص�ورت  د  ر  هس�تید  ، 
مش�کل خود   را از طریق ایمیل 
business@ forsatnet.ir با ما 
د  ر میان بگذارید   و پاسخ خود   را 

د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

کلینیک کسب و کار)66(
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صنع��ت، واژه ای اس��ت ک��ه 
تصویری سخت و خشن به ذهن 
متبادر می کن��د و از همین رو 
برای جامعه سنتی ایران، کلمه 
زن به دشواری می تواند در کنار 
این واژه بنش��یند آن هم وقتی 
صحبت از مدیریت زنان در این 
عرصه مطرح می شود. اما وقتی 
گش��تی در می��ان صنعتگ��ران 
می زنیم، زنان��ی را می بینیم که 
سختی صنعت را در هم شکسته 
و بر آن مدیریت می کنند. هانیه 
رحیم��ی، مدیر عامل ش��رکت 
تولی��دی ورق مش��بک، بانویی 
اس��ت که از س��ال 1360 پا به 
حوزه صنعت گذاش��ته و حتی 
رک��ودی که بخ��ش عظیمی از 
صنعتگران را عقب زده، نتوانسته 
او و صنعت و تحت مدیریتش را 
عقب بزند. ب��ا او درباره وضعیت 
صنعت و مدیری��ت زنان در آن، 
در مح��ل کارش ب��ه گفت وگو 

نشسته ایم. 
در میان 30 نفر از مدیرانی 
ک�ه در ش�هرک صنعت�ی 
اش�تهارد ب�ا آنه�ا مالقات 
کردیم، فقط شما زن بودید، 
چگونه و با چه تحصیالتی به 

این حوزه وارد شدید؟ 
تحصیالت من دیپلم اس��ت 
و ادام��ه تحصیل م��ن مصادف 
شد با زمان انقالب فرهنگی که 
دانشگاه ها تعطیل بود و من وارد 
دانشگاه نش��دم و وارد بازار کار 
شدم و با همسرم ازدواج کردم. 
از س��ال 1360 م��ن وارد بازار 
کار ش��دم. یک ش��رکت مبادله 
اطالعات فنی میان کشور ایران 
با کش��ورهای خارجی به همراه 
همس��رم راه ان��دازی کردی��م. 
همسر من تحصیلکرده دانشگاه 
آکسفورد بود و اطالعات قوی ای 
درباره سرمایه گذاری ها و صنایع 
داش��ت. هم��ه تولیدکننده ه��ا 
اطالعات فن��ی خ��ود را درباره 
اینکه از کجا و چگونه می توانند 
ماش��ین آالت مورد نی��از خود 
را تهی��ه کنن��د، از م��ا دریافت 
می کردند. در هم��ان زمان، به 
این فکر افتادیم که صنعت تولید 
ورق مش��بک را که یک صنعت 
مادر است، برای خودمان انتخاب 
کنیم. در آن زمان به دلیل جنگ 
با کمبود این محص��ول روبه رو 
بودیم. ب��ه تولی��د و کارآفرینی 
عالقه داش��تیم. ماش��ین آالت 
مدرن را وارد و ش��روع به تولید 

کردیم. 
از چه زمان�ی فعالیت تازه 

خود را شروع کردید؟ 
یک ب��ار در س��ال 1364 در 

تبریز فعالی��ت خود را ش��روع 
کردی��م، اما بع��د از ی��ک دوره 
فعالی��ت به مدت 10 س��ال کار 

را تعطیل کردیم. 
چرا؟ 

به دلیل مش��کالتی که وجود 
داش��ت دنب��ال کاره��ای دیگر 
رفتیم و دوباره از س��ال 1386 

شروع به فعالیت کردیم. 
ش�ما در ای�ن س�ال ها در 
کن�ار همس�رتان فعالی�ت 
می کردید، اما فکر می کنید 
ی�ک زن مدی�ر صنعتی که 
هی�چ م�ردی در کن�ارش 
نیس�ت، ب�ا چه مش�کالتی 

روبه رو است؟ 
زن��ان در صنع��ت ب��ا موان��ع 
زیادی روبه رو هس��تند، مثال هر 
ماده اولیه ای را که می خواس��تم 
قیمت بگی��رم، به ای��ن دلیل که 
تص��ور می کردند م��ن به عنوان 
یک خانم نمی دان��م قیمت چند 
است، قیمت را خیلی باالتر به من 
می دادند. از زمانی که به تنهایی 
کار می کنم ناچ��ارم که به آقایان 
بگویم قیمت بگیرند. متاس��فانه 
تصوری در میان صنعتگران وجود 
دارد که گم��ان می کنند خانم ها 
قیمت و جنس را نمی شناسند.  از 
سوی دیگر، رفت و آمد به شهرک 
صنعتی بسیار دش��وار است، زیرا 
هیچ راهی برای رفت و آمد بدون 
ماش��ین ش��خصی وجود ندارد، 
ضم��ن اینک��ه رانندگ��ی در این 
مسیر طوالنی و بدون امنیت برای 
یک خانم دشوار است چون اصوال 
ساعت 7 صبح به شهرک می روم 
و حدود 12 شب برمی گردم و این 

راه خطرناک است. 
چگونه به شهرک صنعتی 

رفتید؟ 
از سال 87 به شهرک صنعتی 
رفتیم، ب��ه این دلیل ک��ه به ما 
گفته ش��د، اگر داخل ش��هرک 

صنعتی به فعالی��ت بپردازید، از 
مالیات معاف خواهید شد ما نیز 
به دلیل مالیات های س��نگینی 
که وجود داشت پذیرفتیم که در 
ش��هرک صنعتی مستقر شویم، 
اما متاسفانه به وعده داده شده 

عمل نشد. 
در س�طح دس�تگاه های 
دولت�ی چطور؟ با مش�کلی 

روبه رو بوده اید؟ 
عمده مشکل خانم ها در سطح 
خود صنعتگران است. در سطح 
باالتر کس��ی با خانم ها مشکلی 
ندارد زیرا آنه��ا عنصر حقوقی و 
حقیقی را می شناسند. در سطح 
بازار است که تمایز میان خانم ها 
و آقای��ان نمایان می ش��ود. این 
فرهنگ بازار اس��ت که باید در 

برخورد با خانم ها تغییر کند. 
در ش�روع کار ب�ا چ�ه 

مشکالتی روبه رو بودید؟ 
اول از هم��ه ای��ن محص��ول 
باید فرهنگ س��ازی می شد زیرا 
فرهنگ استفاده از این محصول 
وجود نداش��ت و به محصوالت 
س��نتی تمایل بیش��تری وجود 
داش��ت. م��ا اهال��ی صنای��ع را 
مجاب کردیم که فیلترس��ازها 
به جای ورق پانچ از این محصول 
اس��تفاده کنند که مق��رون به 
صرفه تر و دارای مقاومت بیشتر 

است. 
مشکالتی که امروز بر سر 
راه یک مدیر صنعتی وجود 

دارد، چیست؟ 
مالی��ات از یک س��و و بیمه از 
س��وی دیگ��ر. بیم��ه هیچ گونه 
حمایت��ی نمی کن��د و ه��ر روز 
یک مان��ع جدی��د می آفرینند. 
اما بانک ها بزرگ ترین مشکل ما 
هستند. مثال وامی با 12 درصد 
سود برای خرید دستگاه برای ما 
تصویب ش��د، وقتی دستگاه را 
وارد کردیم، یک دفعه سود را به 

18 درصد افزایش دادند. 
چه سالی این اتفاق افتاد؟ 
س��ال 1388 وام تصویب شد 
و شش ماه بعد گفتند، سود وام 
به 18 درصد افزایش پیدا کرده 
و این تمام برنامه ریزی های ما را 

به هم ریخت. 
یکی از مشکالت مدیران 
صنعتی این است که اکنون 
بیش�تر تولیدکنن�دگان ب�ا 
ظرفی�ت زی�ر 50 درصد در 
حال فعالیت هستند. درباره 
ش�ما وضعیت به چه ش�کل 

است؟ 
ما در حال حاض��ر با 30 درصد 
ظرفیت خود کار می کنیم. صنعت 
ما، یک صنعت وابس��ته اس��ت، 
وقتی فیلتر س��ازها کارخانه های 
خود را تعطیل کرده اند و صنعت 
ساختمان به خواب رفته، طبیعتا 
کار م��ا هم اف��ت پی��دا می کند. 
وعده ای که داده می ش��ود فقط 
در روزنامه و اخبار نوشته می شود 
و ب��ه هیچ کدام عمل نمی ش��ود. 
همه صنعتگران بر سر یک سفره 
قرار دارند، ما ظرفی��ت و توانایی 
تولید بیش��تر را داریم، اما تقاضا 
برای محصوالت کم است. وقتی 
فروشنده ها می نالند، من به عنوان 

یک تولیدکننده چه باید کنم؟ 
بسیاری از تولیدکنندگان 
معتقدند، این رکود در طول 
هشت س�ال گذش�ته اتفاق 
افتاده، ش�ما این رکود را از 

چه زمان احساس کردید؟ 
از سال 1389 به بعد شرایط 
بدتر شد. ما در دوره سازندگی، 
یعنی دوره ریاس��ت جمهوری 
آیت اهلل رفس��نجانی، ب��ا 100 
درصد ظرفیت خود و سه شیفت، 
کار می کردیم. آن زمان بهترین 
موقعیت برای تولید ب��ود، زیرا 
برای تولید داخل��ی ارزش قائل 
بودند. در دولت آقای خاتمی در 

این صنعت فعالیت نمی کردیم 
اما ش��رایط به خوبی دولت های 

پنجم و ششم نبود. 
در ط�ول دول�ت یازدهم 
چط�ور؟ آی�ا تغیی�ری در 

شرایط احساس کرده اید؟ 
دلخوشی ایجاد شده اما زمانی 
به واقعیت می رس��د که ما آن را 
لمس کنیم. اکنون ما امیدواریم. 
من قصد داشتم که سال گذشته 
فعالیت را تعطیل کنم، به دلیل 
اینکه  ضرر می کردیم و مشتری 
نداش��تیم، ام��ا به درخواس��ت 
دوستان ایس��تادم. صنعت، یک 
کفش آهنی و قلب محکم برای 
ماندن در آن می خواهد، زیرا از 
این سو از پیش��رفت حرف زده 
می شود و از س��وی دیگر، هیچ 
نوع حمایتی صورت نمی گیرد. 

محصول ما یک محصول مادر 
اس��ت، ورودی آن ورق فل��زی 
اس��ت و خروجی آن ت��وری با 
مقاومت بسیار زیاد است که در 
90 درصد صنایع مورد استفاده 
قرار می گیرد، اما متاس��فانه در 
ای��ران ب��ه دلیل نب��ود فرهنگ 
اس��تفاده از آن درص��د کم��ی 
متقاضی وجود دارد. در کل دنیا 
اما برعکس این اتفاق اس��ت، در 
خارج از کشور، در بخش عظیمی 
از تولید تا ساختمان س��ازی از 
اکسپنددمتال استفاده می شود. 
اکن��ون در کن��ار اتوبان های ما 
تل��ق می زنن��د، درحالی که این 
کار نادرست اس��ت و باید از این 

محصول استفاده شود. 
برای اینک�ه محصول خود 
را معرفی کنی�د، اقدامی هم 

کرده اید؟ 
بارها ب��رای ش��هرداری نامه 
نوش��تیم و درخواست کردیم تا 
بتوانیم محصول خود را معرفی 
کنیم. از س��وی دیگر، اکنون در 
دو ف��رودگاه ام��ام و مهرآباد از 
این محصول استفاده می شود، 
اما نکته جالب اینجاس��ت که از 
خ��ارج از ایران وارد می ش��ود و 
به درخواس��ت ما ب��رای معرفی 

محصول اعتنایی نمی کنند. 
ش�ما به عنوان ی�ک مدیر 
صنعتی از دولت چه انتظاری 

دارید؟ 
وام ه��ای ب��ا به��ره ک��م ب��ه 
تولیدکنن��دگان تعل��ق بگیرد 
و از س��وی دیگر، ب��رای حذف 
تش��ریفات زمان��ی در بانک ها 
اق��دام کنن��د. یک��ی دیگ��ر از 
درخواس��ت های ما سروسامان 
دادن ب��ه وضعی��ت مالیات ه��ا 
است، اداره مالیات باید شرایط 
تولیدکنندگان را برای دریافت 

مالیات درک کند. 

ت��م در  زمان��ی ک��ه بم��ب ا
هیروش��یما و ناکازاک��ی فاجع��ه 
انس��انی جبران ناپذیری بر جای 
گذاشت، هیچ کس فکر نمی کرد 
ژاپن با وجود همه آن مشکالت و 
محدودیت هایی که با آن روبه رو 
ش��ده بود کمتر از چن��د دهه به 
یک��ی از رقبای اصل��ی ابرقدرتی 
چون ایاالت متحده تبدیل شود. 
ژاپن، با یک مدیریت مناس��ب و 
سیستماتیک که براساس فرهنگ 

بومی ژاپن بنا ش��ده بود، توانست 
تحول تکنولوژیک عظیمی را در 
ساختار تولید خود ایجاد کند، به 
نحوی که امریکا احساس کرد اگر 
سبک های مدیریتی و ساختاری 
خود را م��ورد مهندس��ی دوباره 
قرار نده��د، دیر ی��ا زود قافیه را 
به ژاپن خواهد باخ��ت. ژاپنی ها 
برخالف بسیاری از کشور های در 
حال توسعه فرهنگ بومی خود را 
کنار نزدند. فرهنگ ژاپن با وجود 

ویژگی های سنتی و فامیل محور، 
توانس��ت سیستمی انس��انی و به 
دور از بی عدالتی ه��ای اجتماعی 
در س��اختار خ��ود تعری��ف کند، 
فرهنگ های نادرست و نامناسب 
را ح��ذف و فرهنگ ه��ای مثبت 
را وارد س��اختار س��ازمانی کند. 
این روش سبب شد تا ژاپن به ابر 
قدرت تکنولوژیک جهان تبدیل 
ش��ود. در این رقابت، امریکایی ها 
بر آن شدند تا از روی دست آنها، 
س��اختار جدیدی برای مدیریت 
س��ازمان های خود تعری��ف و با 
تلفیق آن ب��ا س��اختار مدیریت 
ژاپنی ساختاری توس��عه یافته تر 
ایج��اد کنن��د. موفقی��ت وی��ژه 

ژاپنی ه��ا، امریکا و ب��ه دنبال آن 
جه��ان را ب��ه موض��وع مدیریت 
بی نظیر آنها جلب کرد و نظریه ای 
به نام »نظریه Z« توس��ط اوچی 
و جوران را در س��ال 1981 پدید 

آورد.
این نظریه به معنای اس��تفاده 
از س��بک مدیری��ت ژاپن��ی در 
س��ازمان های امریکایی اس��ت. 
ویلیام اوچی، بر ای��ن باور بود که 
اگر س��بک مدیریت ژاپنی را در 
ساختار سازمان های امریکایی به 
کار ببریم، این سازمان ها کارآیی 
بیش��تری پیدا می کنن��د. او این 
روش را تئوری Z معرفی می کند. 
همان ط��ور ک��ه در ج��دول 

قاب��ل مش��اهده اس��ت، الگوی 
z، الگویی اس��ت ک��ه از دیدگاه 
این نظریه پ��ردازان بهترین های 
مدیری��ت دو غ��ول صنعت را در 
خود جای داده اس��ت. البته این 
تنها یک مدل کارآ برای سازمان 
اس��ت و نمی ت��وان آن را مانن��د 
یک معادله در یک سازمان وارد 
کرد و نتیجه مشابه از آن انتظار 
داش��ت؛ بلکه الزم اس��ت تا هر 
س��ازمانی به فراخور ش��رایط و 
امکاناتی که دارد با درنظرگرفتن 
این رویه متعالی روش مناس��ب 
خ��ود را تعریف کند و براس��اس 
آن استراتژی س��ازمانی خود را 

به پیش ببرد. 

کافه مدیران مدیریت زنان را در گفت و گو با هانیه رحیمی بررسی می کند

فرهنگ بازار باید تغییر کند

مدیریت ژاپنی - مدیریت امریکایی

کارآمدی و ادعا

اساسا بحث مدیریت، تابع جنسیت نیست و نمی توانیم 
س��رفصلی به نام مدیریت زنان تعریف کنیم. س��اختارها 
و مدل  ه��ای مدیریت��ی، در مدیریت زنان تغییر ش��کل 
نمی دهند و انش��عاب س��رفصلی در مدیریت به نام زنان، 
بار منفی با خود به همراه دارد. بحث مدیریت زنان با این 
تفسیر س��ر فصلی در مدیریت محس��وب نمی شود؛ بلکه 
موانع و مش��کالتی را که زنان، یعنی نیمی از جامعه برای 
قرار گرفتن در جایگاه مدیر با آن رو به رو هستند دستمایه 

قرار می دهد. 
زنان از دیرباز پس از گذش��تن از دوره ش��کار، همپای 
مردان شروع به فعالیت اجتماعی کردند. با ورود به عصر 
صنعت، همچن��ان زنان در کن��ار م��ردان در کارخانه ها 
مشغول شدند. اما همیش��ه عاملی آنها را در پس مردان و 
در ردیف دوم صف قرار می داد؛ نکته ای که به ذات طبیعت 
برمی گش��ت. در مناس��بات طبیعت، قوی ترها همیشه 
نسبت به ضعیف تر ها مزیت دارند. بنابراین، اولویت کار در 
اجتماع انسان ها با مردان بود. همین امر، روند به کار گیری 
این دو جنس را با تبعیض هایی همراه کرد. جایی که قدرت 
به کار گیری و استخدام نیز در دس��تان مردها بود، زنان با 
پیش شرط حقوق کمتر به کار گرفته می شدند و تنها این 
جایگاه بود که آنها را در اولویت ق��رار می داد. پس از گذر 
از عصر صنعت و ورود به دوران رنس��انس و پیش تر عصر 
تکنولوژی مناسبات اجتماع انس��ان ها از طبیعت فاصله 
گرفت و در این موازنه قدرت فیزیکی جای خود را به قدرت 
شعور و تفکر داد. جایگاهی که در آن زنان چندقدم عقب تر 
از مردان نبودند و همپای آنها می توانستند حرکت کنند. 
در همان سال ها، جنبش های زنان که از دیر باز کم و بیش 
از گوشه و کنار س��ر بر آورده بود، به یک حرکت جدی و 
پویا تبدیل شد و توانست در اجتماع انسانی جایگاه زنان 
را دچار تغییرات عمده کند. هرچند سلطه و مدیریت زن 
بر قدرت خیلی پیش تر از اینها سابق داشته و نمونه هایی 
چون آرتیمیس نخستین دریاس��االر دوره خشایار شاه، 
الیزاب��ت اول ملکه انگلیس در جای��گاه حکمران یا همان 
مدیر کنونی تکی��ه زده اند؛ اما این مقول��ه چندان فراگیر 

نبوده و به چند اسثنا خالصه شده است. 
عصر حاضر اما عصر دیگر گونه ای است. با بازشدن فضا 
برای زنان، کم کم نخبگان زن مج��ال خودنمایی یافتند 
و توانستند توانایی های خود را بروز دهند. در غرب فضا 
برای ورود سیاس��تمداران زن باز اس��ت و آنها تا جایگاه 
رییس جمهور و نخس��ت وزیر پیش رفته ان��د. حاال دیگر 
مقام و جایگاهی نیس��ت که زنان آن را به س��یطره خود 
در نیاورده باشند. اما همچنان تکیه زدن یک زن به یک 
مقام سیاس��ی یا مدیریتی با هیاهو همراه است؛ اتفاقی 
که نشان می دهد همچنان جایگاه زنان برابر با مردان به 
تثبیت نرسیده و زنان در دس��تیابی به جایگاه هایی که 
رأس و مدیر ارش��د محسوب می ش��وند، همچنان برابر 
نیستند. زمانی که بحث  نژادپرس��تی و برتری جنسیتی 
مطرح بود، زنان سیاه پوس��ت توامان برای کسب برابری 
نژادی و جنس��یتی ت��الش می کردند. اما امروز ش��اهد 
هس��تیم که امری��کا بر مقوله  نژادپرس��تی فائ��ق آمده؛ 
نخس��تین تجربه ریاس��ت جمهوری را یک سیاهپوست 
تجربه کرده؛ ام��ا هنوز هیچ زن��ی در این جای��گاه قرار 

نگرفته است. 
در ای��ران اما اوضاع مدیری��ت زنان و ق��رار گرفتن آنها 
در جایگاه مدیران ارشد و مس��ئولیت های دولتی شرایط 
برابری نیست. این بحث تا حد زیادی به فرهنگ مردساالر 
در ایران بازمی گردد. مردان ایرانی عادت به پیش رو بودن 
دارند، آنها نه تنها عالقه ای ندارند در زیرمجموعه جایگاهی 
که زنان در رأس آن قرار دارند، خدمت کنند که به شدت 

نسبت به این داستان حساسند و جبهه گیری دارند. 
م��ردان نمی توانند بپذیرند ک��ه مدیریت س��ازمان یا 
بخش آنها در اختیار یک زن باش��د. ای��ن نارضایتی تا به 
آنجا پیش می رود که تالش می کنند با ایجاد مش��کالت 
 متعدد برای مدیر ش��رایط تعویض او را ب��ا یک مدیر مرد 

فراهم کنند.
 ای��ن مقول��ه ج��دا از قوانی��ن و س��اختارهای برآمده 
از این نظام مردس��االر اس��ت که به زنان اج��ازه و مجال 
قرار گرفت��ن در رأس بس��یاری از ارگان ها و س��ازمان ها 
را نمی ده��د. می توان گفت پروس��ه مهجور ق��رار دادن 
زن��ان در جای��گاه مدی��ران ارش��د ی��ک پروس��ه رفت 
و برگش��تی اس��ت. از یک س��و عرف، فرهنگ و ساختار 
اجتماع��ی مدیریت زنان را ب��ه عقب می راند و از س��وی 
دیگر، جهت گیری اف��رادی که در جای��گاه و جذب نیرو 
 ق��رار دارند زن��ان را برای رس��یدن به جای��گاه مدیریتی 

پس می زنند. 
بنابراین، یک وفاق ملی مردانه برای در سطح نگه داشتن 
زنان در عرصه اجتماع وجود دارد. آنان بنا بر ایجاب شرایط 
موجود زنان را از پس پستو ها در محیط اجتماعی و کاری 
پذیرفته ان��د؛ اما تالش دارن��د آنها را در س��طح کارهای 
دم دستی تر نگه دارند. این امر از راه های تحمیل یک طرفه 
وظایف خانه داری و بچه داری ب��ه زنان و برخوردهایی که 
اعتماد به نفس آنان را هدف ق��رار دهد، صورت می گیرد. 
اما این تالش ها دیر یا زود در هم می ش��کند؛ زیرا نگاهی 
به آمار تحصیلکردگان زن و نخبگان زن، خواه ناخواه این 
موازنه را بر هم می زند و با پذیرش بحث شایسته ساالری 
 زن��ان دی��ر ی��ا زود جایگاه مناس��ب خ��ود را به دس��ت 
خواهن��د آورد.  آنچه گفته ش��د، خالص��ه ای از موانع و 
مش��کالت زنان بود؛ اما مقول��ه ای که مدیری��ت زنان را 
بیش ازپیش مهم و مطرح می کند، ویژگی های مدیریتی 
آنهاس��ت.  در مدل ه��ای مدیریتی، مدل ه��ای مختلفی 
وجود دارد که مناس��ب ترین آنها مدل 5-5 است. در این 
مدل مدیر باید نظر همه افراد را بش��نود، مشارکت همه 
کارکنان را بپذیرد، سپس با آگاهی و تکیه بر آنها تصمیم 
 مناسب و درس��تی را که منطبق بر اهداف سازمان است، 
اتخاذ کند. زنان به تبع ویژگی های ش��خصیتی که دارند، 
مقوله مشورت برایشان نقش مهمی دارد و همین امر آنها 
را در جایگاه مدیر موفق مدل 5-5 می نش��اند و این امر با 
ساختار ذهنی آنها تطبیق دارد و جایگاه آنان را به عنوان 
مدیر تثبیت خواهد کرد. با این تفاس��یر، همه ساختارها 
و ش��رایط به نفع مدیریت زنان حرک��ت می کند و تالش 
برای پس راندن آنها از جایگاه مدیریتی دیر یا زود به پس 

رانده می شود. 

تاریخچه مدیریت زنان در امریکا
این روزه��ا مدیریت زن��ان دیگر چندان ش��گفت انگیز 
نیس��ت. می توان فهرس��تی بلندباال از زنانی تهیه کرد که 
در کس��ب و کارهای گوناگون نفر اول و گرداننده هستند. 
این مهم اما س��اده به دست نیامده اس��ت. نگاهی به تاریخ 
به ما می گوید در صدرنشس��تن زنان نس��ل حاضر مرهون 
پی ریزی های زنانی از نسل های پیش��ین است که شرایط 

حضور زنان در سطوح باال را فراهم کردند. 

آیین خانه داری
ده ها س��ال بود که نق��ش زنان در کس��ب و کار و محیط 
کار به »آیین خانه داری« محدود می ش��د؛ طرز فکری که 
از اوایل قرن نوزدهم ش��کل گرفت و حضور زن در خانه را 
بهترین جایگاه برای او می دانست. براساس این تفکر زنان 
می توانستند به بهترین ش��کل ممکن نیازهای اجتماعی 
و سیاس��ی عموم جامعه را برطرف کنند؛ به ش��رط اینکه 
انرژی خود را صرف تربیت و پ��رورش خانواده خود کنند. 
خانه ایده آل خانه ای بود که مادری عاشق داشته باشد و این 
مادر فضای امن را برای شوهر و پسرانش فراهم کند. مادر 
همچنین وظیفه داشت دخترانش را برای مسئولیت های 
مادری تربیت کند. ای��ن همه وظیفه مادر براس��اس طرز 
فکر »آیین خانه داری« در اوایل قرن نوزدهم میالدی بود. 

قرن نوزدهم، قرن سرنوشت
در اواسط قرن نوزدهم اما اوضاع فرق کرد. در این زمان 
زنان بیش از پیش وارد دنیای کسب و کار و مشاغل گوناگون 
شدند. آنها به بخش های مختلف از جمله تولید، مواد  غذایی، 
پوشاک و فروش وارد ش��دند. مش��اغلی چون کتابداری، 
مامایی، پرستاری و کارهای اجتماعی هم دیگر عرصه هایی 

بودند که زنان حضور خود را در آنها پررنگ کردند. 

سال های 1880 تا 1920 اوج شکوفایی
در این سال ها تاریخ شاهد پیشرفت شگرفی در مشارکت 
زنان در کس��ب وکارهای گوناگون بود. ای��ن دوره از تاریخ 
با ظهور کسب و کارهای بزرگ و ش��روع طراوت در اقتصاد 
آمریکا گره خورده اس��ت. در این 40 س��ال ش��رکت های 
بزرگ در بخش های کشاورزی، دارویی و نفت سر برآورند و 
فرصت حضور زنان در محیط کار و فراتر از آن جایگاه های 
مدیریت��ی را فراهم کردن��د. از طرفی، ظهور و گس��ترش 
خدمات فناوری محور هم نقش موثری در توسعه اقتصادی 
و در نتیجه مش��ارکت هر چه بیش��تر زنان در عرصه های 
گوناگون کاری ایفا کرد.  پا گرفتن کسب و کارهای بزرگ، 
صنعتی ش��دن و شهرنش��ینی در بازتعریف نقش زنان در 
کسب و کار آمریکا نقش��ی بی بدیل داشت. بسیاری از زنان 

کار در خارج از خانه را آغاز کردند. 

به دنبال تساوی حقوق
 در 60 – 70 سال اخیر انقالب عظیمی در وضعیت زنان 
در محیط کس��ب و کار به وجود آمده است. در فاصله پایان 
جنگ جهانی دوم در سال 1945 تا 1995 تعداد زنان حاضر 
در محیط های کاری بیشتر و بیشتر شد. در این سال ها زنان 
آرام آرام به فکر تصاحب جایگاه های مدیریتی افتادند. دهه 
70 میالدی و همزمان با جنبش فمینیسم اوج این تالش ها 
رقم خورد. در پایان دهه 1980 زنان نیمی از کسب و کارها 

را در امریکا در اختیار گرفتند. 

 حضور پررنگ زنان در معادن
هدف شرکت انگلیسی

گروه Rio Tinto یک شرکت بزرگ معدنی در انگلستان 
اس��ت. دفتر مرکزی این شرکت در ش��هر لندن قرار دارد. 
همچنین این شرکت در ملبورن استرالیا هم دفاتر مدیریتی 
دارد. این شرکت بزرگ معدنی در سال 1873 بنیان نهاده 
شد. این ش��رکت آن قدر پیش��رفت کرد که اکنون یکی از 
مهم ترین عرضه کنندگان آهن، آلومینیوم و الماس اس��ت. 
این شرکت در شش کش��ور فعالیت می کند، اما بیشترین 
حضور را در استرالیا و کانادا دارد. دارایی ناخالص این شرکت 

81 میلیارد دالر برآورد می شود. 

عملکرد سنتی
همان طور که انتظار می رود چون این شرکت در صنایع 
معدنی فعال است، کفه ترازو به شدت به نفع نیروی انسانی 
مردانه سنگینی می کند. در سال 2012 یک مطالعه جامع 
درباره این شرکت انجام ش��د که نتایج خاصی در بر داشت. 
براساس یافته های این مطالعه، تنها 22درصد کارکنان این 
شرکت معدنی در استرالیا زن هستند و در سطوح مدیریتی 

نیز تنها 20درصد مسئولیت ها به بانوان سپرده شده است. 
این میزان ناچیز، مدیران ش��رکت را به فکر انداخت تا بر 
طرحی برای مش��ارکت دادن بیش��تر زنان در این شرکت 
معدنی متمرکز ش��وند. این طرح که از آن ب��ا عنوان طرح 

تساوی جنسیتی نام بردند، از همان زمان کلید زده شد. 

دوره گذار
ش��رکت Rio Tino باوج��ود ع��ادت همیش��گی 
هم صنف های خود به این نتیجه رس��ید که حضور زنان در 
این نهاد کمرنگ است و باید بیشتر شود. آنها اعتراف کردند 
که بنیان های فعلی ش��رکت معدنی ش��ان چندان به زنان 
اهمیتی نداده اس��ت، به ویژه به زنان جوان و توانمند برای 
انجام این کار. آنها همچنین اذعان داشتند که عملکرد این 
شرکت خود یکی از عوامل بازدارنده برای حضور پررنگ زنان 
در این کار بوده اس��ت.  این شرکت همچنین به این نتیجه 
رسیدکه جذب نشدن زنان به این کار به معنای از دست رفتن 
استعدادهای بی شماری است که می توانند برای این شرکت 
و کارهایی که در آن انجام می شود، مفید واقع شود. به باور آنها 

راه ندادن زنان، انتظار را برای تحول از بین می برد. 

اهداف و چشم اندازها
ش��رکت Rio Tinto هدف بزرگی را برای خود در نظر 
گرفته اس��ت. این ش��رکت و بلندپایگان آن بر آن هستند 
تا نیمی از فرصت های ش��غلی خود را به زن��ان اختصاص 
دهند. در واقع آنها می خواهند محیط کار را 50-50 کنند؛ 
50درصد مردان و 50درصد زنان. این هدف قرار اس��ت تا 
سال آینده میالدی یعنی س��ال 2015 تحقق یابد. این در 
حالی است که مدیران این شرکت باور دارند که با این کار 
فرصت برای حضور زنان در نقش ه��ای مدیریتی مهم نیز 

فراهم می شود. 
ترجمه: سارا گلچین
100mums. com. au:منبع
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روز پنجم مهر ماه 1330 وزارت خارجه انگلس��تان طی 
اعالمی��ه ای تصمیم دولت ای��ران در مورد اخراج کارکنان 
انگلیسی شرکت سابق از آبادان را، به عنوان تخلف از قرار 
تامینی صادره از دیوان دادگس��تری بین المللی و در حکم 
توسل به زور و مغایر اصول بین المللی اعالم کرد و موضوع 

را به شورای امنیت سازمان ملل اطالع داد.
شورای امنیت تصمیم گرفت، در تاریخ هشتم مهرماه به 
درخواست و ش��کایت دولت انگلستان رسیدگی کند. روز 
ششم مهر، به دولت ایران اطالع داده شد که نماینده خود 

را به شورای امنیت بفرستد.
روز 22 مهرم��اه، اولی��ن جلس��ه ش��ورای امنیت برای 
رس��یدگی به شکایت انگلستان تشکیل شد. ابتدا نماینده 
دولت انگلیس درخواست دولت خود را قرائت کرد، سپس 
دکتر مص��دق به دف��اع از حقانیت ای��ران و رد ادعاهای 
دولت انگلیس پرداخت و طی بیانات مش��روحی، تعدیات 
شرکت سابق را در ایران و به وسیله عمال خود و مداخله 
در ام��ور داخلی مملکت و غارت عوای��د نفت و در نتیجه 
محروم س��اختن مردم ایران از برخورداری حداقل شرایط 
زندگی برش��مرد. آنگاه چگونگی ملی ش��دن صنعت نفت 
و پیش��نهادهای عادالنه دولت ایران را برای رسیدگی به 
دعاوی طرفین و بی اعتنایی ش��رکت را به خواس��ت های 

مشروع ایران شرح داد.
آخری��ن جلس��ه ش��ورای امنیت ب��رای رس��یدگی به 
درخواس��ت انگلس��تان روز 26 مهرم��اه ب��دون حض��ور 
نمایندگان ایران تش��کیل شد. دکتر مصدق، در مذاکرات 
مرب��وط به نفت چ��ه در ایران و چ��ه در امریکا هیچ گونه 

انحراف��ی را از قان��ون 9 ماده ای اجرای ملی ش��دن نفت 
نمی پذی��رد و تخلف از این اصل را مغایر حفظ منابع ملت 

ایران می داند.
دکتر مصدق، در بازگشت به ایران به دعوت دولت مصر 
در قاه��ره توقف کرد و روز 28 آبان 1330 نخس��ت وزیر 
ایران در میان اس��تقبال بی��ش از دو میلیون مصری وارد 

قاهره شد.
مصریان با شعارهای»زنده باد دکتر مصدق« و »زنده باد 
رهبر مبارزه با امپریالیسم« از او استقبال و تجلیل کردند. 
روز س��وم آذرم��اه 1330 دکت��ر مصدق گزارش س��فر و 
ماموری��ت خود را در امریکا ب��ه اطالع نمایندگان مجلس 
ش��ورای ملی رساند و در بخش��ی از گزارش مفصل خود 
گفت: »ضمنا از موقع استفاده کرده سوابق کار نفت ایران 
و مظالم ش��رکت متج��اوز و تجاوزات عمال آن ش��رکت 
در مداخل��ه به ام��ور داخلی ما و غارت عوای��د نفت را به 
س��مع شورا رس��اندم، یعنی از یک طرف شرکت سابق را 
چنان که باید به شورای امنیت و از آنجا به عموم جهانیان 
و مخصوص��ا به ملت امریکا معرفی کردم و از طرف دیگر، 
حرکتی را که ملت رشید ایران انجام  داده است، به دنیای 

متمدن اعالم داشتم.« 
جلس��ات ش��ورای امنیت جهت رس��یدگی به کار نفت 
در روزه��ای 22، 23، 24 و 26 مهرماه تش��کیل ش��د و 
در جلس��ه آخر، بر خالف تقاضای انگلیس، شورا از لحاظ 
آیین نامه  داخلی خود، مقرر داشت که تا دیوان بین المللی 
دادگس��تری راجع به صالحی��ت خود اظهارنظ��ر کرده، 
موضوع مسکوت بماند، بنابراین رجوع به شورای امنیت به 
ضرر دولت انگلیس تمام شد و ماموریت هیات نمایندگی 

ایران خاتمه یافت.
ادامه دارد...

بازگشت 180 میلیون یورویی
گاردین،  گ��زارش  به 
هفت��ه  دو  یک��ی،  در 
گذشته، کریس رونالدو 
به صراحت در مصاحبه هایش از عالقه خود برای بازگشت 
به اولدترافورد خبر داد. با توجه به این اظهارات، بیشتر 
رس��انه ها عنوان کردند امسال آخرین فصلی خواهد بود 
که رونالدو پیراهن مادریدی ها را به تن خواهد داشت. 

در این باره گزارشی منتشر شده که مشخص می کند 
حضور مجدد وی نزد ش��یاطین س��رخ به هیچ وجه برای 

تیم پرافتخار انگلیسی ارزان نخواهد بود. 
مطابق ای��ن گزارش، یونایتد ه��ا مجبورند رقمی حدود 
180 میلیون یورو هزینه کنند که بازیکن س��ال های دور 
خ��ود را به خدمت بگیرند. در این گزارش همچنین گفته 
شده در صورت حضور بازیکن پرتغالی در تیم سابقش در 

انگلیس، هفته ای 500 هزار یورو دستمزد خواهد گرفت. 

ورود پاناسونیک به دنیای خودرو
رویترز،  گ��زارش  ب��ه 
ش��رکت  محص��والت 
فیکوسا شامل  اسپانیایی 
سیستم های پیشرفته دس��تیار راننده با امکانات ایمنی 
مانند تش��خیص نق��اط کور، کمک به پ��ارک خودرو و 
هش��دار نس��بت به خروج از الین است و پاناسونیک در 
حال بررسی ساخت مشترک چنین سیستم هایی است. 
به گفته منابع آگاه، دو طرف سرگرم بررسی جزییات 
س��رمایه گذاری هس��تند که نخستین س��رمایه گذاری 
بزرگ پاناس��ونیک به ش��کل ادغ��ام و خرید در صنعت 
خ��ودرو خواه��د بود. روزنام��ه ژاپنی نیک کی نوش��ت: 
انتظ��ار م��ی رود پاناس��ونیک 20 ت��ا 30 میلی��ارد ین 
)183 تا 275 میلیون دالر( در فیکوس��ا برای 50 درصد 

سهم سرمایه گذاری کند. 
همچنین پاناس��ونیک ممکن اس��ت میزان س��همش 
را در آین��ده افزایش دهد و فیکوس��ا را به زیرمجموعه 
خود تبدیل کند. این شرکت استراتژی های مختلفی را 
برای کسب و کار خودروی خود بررسی می کند، اما هنوز 

تصمیمی در این باره نگرفته است. 
پاناسونیک در حال س��ازماندهی کسب و کار خود برای 
فاصل��ه گرفت��ن از بازار پرنوس��ان محص��والت مصرفی و 
روی آوردن به محصوالت صنعتی سودآورتر مانند کاالهای 
مربوط به خودرو اس��ت. این ش��رکت برای تسال موتورز، 
بات��ری خودروی برق��ی فراهم می کن��د و در ژوییه تایید 
کرد ک��ه در کارخانه پنج میلیارد دالری تولید باتری یون 

لیتیومی این خودروساز برقی سرمایه گذاری خواهد کرد. 

بدهی برقی اسالم آباد به تهران
ژورنال،  وال استریت  به گزارش 
قرارداد میان ایران و پاکستان که 
براس��اس آن، اس��الم آباد از سال 
2002 ب��رای مناطق��ی از ایالت 
بلوچس��تان نظیر گوادر، از ایران 
74 مگاوات برق وارد می کند، در 
دسامبر 2014 به پایان خواهد رسید و درصورتی که این 
قرارداد تمدید نش��ود، پاکستان احتماال با قطع صادرات 

برق از ایران مواجه خواهد شد. 
براساس این گزارش، مبلغ بدهی اسالم آباد به تهران 
ب��ه دلیل واردات برق از ایران ب��ه بیش از 101 میلیون 

دالر رسیده است. 
یک مقام ارشد وزارت آب و برق پاکستان در این باره 
گفت: پاکس��تان از س��ال 2002 برای برخی از مناطق 
بلوچس��تان که سیس��تم عرضه و انتقال برق آن توسعه 

نیافته است، از ایران 74 مگاوات برق وارد می کند. 
ب��ا این حال، مقامات پاکس��تانی نتوانس��ته اند به علت 
تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، صورت حساب 
این میزان واردات برق از این کشور را پرداخت کنند و این 

مبلغ به 101 میلیون دالر افزایش یافته است. 

ایران کش��وری جوان با 75 میلیون نفر جمعیت است 
ک��ه نیم��ی از آن را زنان تش��کیل می دهن��د؛ بنابراین 
بی توجهی به توان بالقوه زنان در اداره کش��ور و استفاده 
نک��ردن از توانمندی ه��ای آن��ان می توان��د فرصت های 
فراوان��ی را ناب��ود کن��د. در عین ح��ال، همان گونه که 
عنوان ش��د در بازار کار ایران نیز مانند بسیاری دیگر از 
کشورها، برخی مشاغل مختص مردان است و برخی نیز 

اتفاقا مختص زنان. 
طب��ق گزارش مرک��ز آمار ای��ران، نرخ بی��کاری زنان 
15 تا 24 ساله در فاصله سال های 84 تا بهار 93 افزایش 
یافت��ه و از 32.6 درصد به 43.4 درصد رس��یده اس��ت؛ 
بنابراین در یک دوره 8 ساله نرخ بیکاری زنان جویای کار 

کشور به میزان 10.8 درصد افزایش یافته است. 
در س��ال 84 تعداد زنان جویای کار 15 تا 24 س��اله 
کش��ور 451 هزار و 720 نفر بود که این تعداد در بهار 
سال جاری به 223 هزار و 844 نفر رسید. ادامه بیکاری 
بخ��ش قاب��ل توجهی از زن��ان جویای کار در 8 س��ال 
گذش��ته باعث شده تا سن جویندگان کار در این بخش 
به حدود 30 سال نیز برسد؛ از این رو تعداد بیکاران زن 
بهار امسال در گروه س��نی 15 تا 29 ساله کشور 537 

هزار و 718 نفر بوده است. 
از نکات حائز اهمیت درباره بیکاری زنان در س��ال های 
اخی��ر ع��الوه بر باالب��ودن نرخ بی��کاری در این گ��روه از 
جویندگان کار کش��ور، این اس��ت که از کل 774 هزار و 
828 زن جویای کار کش��ور در س��ال 92، به میزان 562 
ه��زار و 924 نفر زیر 30 س��ال بوده اند. همچنین از دیگر 
نکات حائز اهمیت این است که تمایل زنان به اضافه کاری 
در سال 92 نسبت به دوره 8 سال قبل از آن کاهش یافته 
و از 17.6 درصد به 15.3 درصد رسیده است. در کنار این، 
س��هم، اشتغال زنان در دو بخش کش��اورزی و صنعت در 
سال 92 نسبت به سال 84 کاهش یافته و تنها در بخش 

خدمات، اندکی افزایش مشاهده می شود. 
آمارها حاکی از آن است که امکان اشتغال به کار زنان در 
ایران نس��بت به مردان تا 50 درصد کمتر است، به نحوی 
که نرخ بیکاری مردان مردان 15 تا 24 ساله در بهار امسال 
21 درصد و نرخ بیکاری زنان در همین گروه سنی 43.4 
درصد بوده که حاکی از بیکاری دو برابری زنان نس��بت به 
مردان اس��ت. فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان گروه سنی 
15 تا 24 س��اله کش��ور در سال 84 نس��بت به سال 92 
کمتر بوده که این موضوع نش��ان دهنده س��خت تر شدن 
جس��ت وجوی شغل توسط زنان است. تفاوت نرخ بیکاری 
مردان و زنان در س��ال 84 به میزان 12.2 درصد بوده که 
این تفاوت در بهار سال جاری به 22.4 درصد رسیده است. 

جدال نفتی ایران و انگلیس

نرخ بیکاری کل کشور )درصد(
مرکز آمار جدیدترین بررسی های خود درباره نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1392 را منتشر و اعالم کرد که در این 

مقطع نرخ بیکاری بهار10/6درصد، تابستان 10/4 درصد، پاییز 10/3 درصد و زمستان معادل 10/5درصد بوده است. 
براساس بررسی های انجام شده، میانگین نرخ بیکاری جوانان در سال گذشته 15تا 24 ساله 24 درصد بود که این نرخ 
برای مردان 20 و زنان 40/8درصد است. همچنین متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1392 معادل 37.6 درصد 

اعالم شده که این نرخ برای مردان 63 و برای زنان 12.4درصد است. 

دیروز که آخر هفته قبل بود، سعی کردم یک خوشی 
بگذران��م و ی��ک تفریح خاصی انجام ده��م. هر چه فکر 
کردم متاس��فانه به نتیجه خاصی نرس��یدم و در نهایت 
انتخاب همیش��گی تفریحات آخر هفته را انتخاب کردم؛ 
سینما! نزدیک غروب بود که بلیت یکی از فیلم های روی 
پرده را خریدیم و به س��ینما رفتیم. قبل از ش��روع فیلم 
ب��رای اینکه کمی پول ته جیب مان باش��د به خودپرداز 
رفتم، تا برای یکبار هم که ش��ده از خودپرداز اس��تفاده 
واقعی کرده باش��م. قسم می خورم که قصدم از رفتن به 
خودپرداز، برداش��ت پول بود منتها به صورت ناخواسته 

درگیر ماجرایی شدم که نتیجه اش مطلب امروزم شد. 
چند نفری در صف خودپرداز ایس��تاده بودند که من هم 
از راه رس��یدم و پشت سرشان ایستادم. بحث شان راجع به 
کمبود آب تهران بود. هر کس به شکلی در حال راهکاردادن 
به باقی افراد بود. یکی از حاضران گفت به نظرم بهترین راه 
برای کاهش میزان مصرف این است که کنتور را دستکاری 
کنیم تا میزان کمتری نشان دهد. با مشاهده اوضاع پیش 
از اینکه صدای دستگاه خودپرداز هم، از این میزان خالقیت 

در بیاید با دمپایی به میانه بحث شان پریدم. 
گفتم: »آقا دقت کردید، به هر روش��ی به مردم میگن 
کمتر مصرف کنید چاره ساز نیست؟ انگار کسی وخامت 

اوضاع رو درک نمی کنه!«
نفر اول: »تو درک می کنی؟«

نفر دوم: »نکنه میخوای بگی کمبود آب واقعا وجود داره؟«
گفتم: »پس چی؟ خب وجود داره دیگه!«

نفر اول: »اسکولی دیگه! اینها همش فیلمه عزیزم، که 
من و تو رو سر کار بگذارند. هم این موضوع هم این عقب 
جلو کردن ساعت رسمی کشور! جفت شون فیلم شونه!«

گفتم: »چی می گید؟! حالتون خوبه! همه دنیا همینه 

خب! همین چند س��ال پیش تو لندن هم با معضل آب 
روبه رو شدند.«

نفردوم: »باش��ه اونجا گوش��ت هم کیلوی��ی 40 هزار 
تومانه؟«

گفت��م: »چه ربطی داره؟ چ��را الکی همه چیو به همه 
چی می بافید آخه!«

نفر سوم: »مرد حسابی خجالت نمی کشی! کجای دنیا 
رو دیدی تو؟ چرا بیخود میگی!«

دیدم اوضاع بدجور به ضررمه، سریع از خودپرداز دور 
ش��دم و خودم را به کیوسک روزنامه فروشی کنار سینما 
رس��اندم. تیتر روزنامه ها رو که خوندم با سه ماه گذشته 

مقایسه کردم، به نتیجه جالبی رسیدم. 
تیتر روزنامه راجع به مش��کل کم آبی تهران از سه ماه 

پیش تا امروز تقریبا به شکل زیر بود: 
سه ماه پیش: ذخایر آب تهران تا سه ماه دیگر تمام می شود. 

75 روز پیش: مشکل کم آبی تهران جدی است. 
60روز پیش: مشکل آب را جدی بگیرید. 

45 روز پیش: کمتر مصرف کنیم. 
30 روز پیش: آب تموم میشه ها! 

20 روز پیش: باور کنید آب تمام میشه. 
15 روز پیش: به جان خودم آب تمام میشه. 
10 روز پیش: نخندید! آب داره تموم میشه! 

5 روز پیش: 5 روز دیگه تموم میشه ها! نگی نگفتی! 
3 روز پیش: به جان مادرم آب داره تموم میشه! 

2 روز پیش: به روح بابام قسم آب داره تموم میشه! 
یک روز پیش: چرا نمی فهمید! آب داره تموم میش��ه! 

به جون بچم داره تموم میشه! 
امروز:  ای بابا! بس��ه دیگه!  ای آقایی که  داری ماش��ین 

می شوری! آب داره تموم میشه اخوی! 
فردا: آب تموم شد! دیدید گفتم. 

البته ان شاءاهلل که کار به اینجا ها نرسد.

تجار چینی در سال گذشته میالدی از فروش اقالم فرهنگی و مذهبی تولیدی خود در بازار مشهد مقدس 
بیش از 500 میلیون دالر کسب درآمد کرده اند. 

کیوسکعکس

سودوکو

پاورقی

نمودار امروز

به جان مادرم آب داره تموم میشه! 
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با ش��روع فص��ل پاییز و زم��ان بازگش��ایی مدارس و 
دانشگاه ها، هر ش��هروند ساکن یک شهر بزرگ، مشکل 
مش��ترکی را با دیگر شهرنش��ین های هر نقط��ه از دنیا 
تجربه خواهد کرد: »حجم س��نگین تری از ترافیک«. در 
ش��هرهای بزرگ و با نوع زندگی م��درن امروزی، مردم 
همیش��ه عجله دارند وهمه وقت ندارن��د؛ به خصوص با 
ش��روع فصل پاییز هرچه زود تر از خانه بیرون می روند، 

دیر تر به مقصد می رسند. 
مس��ئوالن، در همه ج��ای دنیا، سال هاس��ت که به 
دنب��ال پیدا ک��ردن راه حلی ب��ر این معض��ل ترافیک 
ش��هری و فصل��ی هس��تند. در حال حاض��ر، یکی از 
راه حل ه��ا، افزایش تع��داد اتوبوس، مت��رو، قطارهای 
ش��هری هم زم��ان با بازگش��ایی مجدد م��دارس و در 
س��اعت های پرترافی��ک صب��ح و بعدازظه��ر اس��ت. 
همچنین برای تش��ویق مردم به اس��تفاده از وس��یله 
نقلیه عمومی، برای تمام دانش آموزان و دانش��جویان، 
کارت ه��ای ماهانه/س��االنه با قیمت های بس��یار کم و 

تخفیف ویژه ارائه می شود. 
صرفه جوی��ی در مصرف انرژی و س��وخت و کم کردن 
هزینه ه��ای رفت و آم��د در زندگی ش��هری نقش مهمی 
دارند، اما مهم ترین سرمایه انسان امروز، استفاده درست 
از وقت و زمان است. »زمان صرف شده« در انجام کار ها، 

هزینه و گزینه بسیار مهمی در زندگی مدرن است. 
در اروپا، ش��هروندان برای مس��یر های دور تر، تا جای 
ممکن به صورت تک سرنش��ین ت��ردد نمی کنند. تقریبا 
تم��ام کارمندان اروپا از مش��کل ترافی��ک صبحگاهی، 
کمبود جای پارک و گران بودن قیمت س��وخت شکایت 
دارند. کن��ار خروجی بس��یاری از بزرگراه ه��ای اصلی، 
پارکینگ ه��ای فراوان و مجانی وجود دارد که کارمندان 
با هم آنجا قرار گذاش��ته و یک یا دو نفر ماشین خود را 
پارک کرده، بقیه مس��یر ت��ا کارخانه یا اداره را باهم و با 

یک خودرو می روند. 
در بسیاری از مدارس آلمان، از بچه ها خواسته می شود که 

طریقه آمدن خود به مدرس��ه )پیاده، دوچرخه، وسیله نقلیه 
عموم��ی یا خصوصی( را عالم��ت زده و اطالع دهند. در آخر 
هر فصل به کالسی که بچه ها کمتر از خودرو برای آمدن به 

مدرسه استفاده کرده باشند، جایزه ای تعلق می گیرد. 
بچه ه��ا، والدین خود را به اس��تفاده کمت��ر از خودرو 
شخصی تشویق کرده و از آنها می خواهند برای همراهی 
تا مدرسه در صورت امکان پیاده یا با دوچرخه بروند یا با 
وسیله نقلیه عمومی راه مدرسه را طی  کنند. سال هاست 
مادری که فاصله دو خیابان یا یک چهارراه را با ماش��ین 
ش��خصی یا تاکس��ی کرایه به دنبال فرزند خود می رود، 
معموال به جای خوش��حالی و تش��کر، با انتقاد ش��دید و 

دلخوری فرزندش روبه رو می شود. 
نمی توانی��م برای کنترل ترافیک ش��هر، از دانش آموزان 
و دانش��جویان بخواهیم به مدرس��ه نروند، ام��ا می توانیم 
به خصوص در هفته های اول بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، 
از رفت و آمد های غیر ضروری بکاهیم؛ یا در ساعت و برنامه 
رفت و آمد خود تا جای ممکن تغییر مناسبی ایجاد کنیم. 
خرید و پرداخت های آنالین و از طریق اینترنت یا استفاده 
بیش��تر از تلفن، به جای مراجع��ه در این روز ها کمک های 
موثری هس��تند که به کاهش ترافی��ک و صرفه جویی در 

صرف وقت کمک زیادی خواهند کرد. 
قبل از برداش��تن سوئیچ ماش��ین و بیرون رفتن از خانه 
بای��د به مس��یرمان فکر کنیم. به مش��کل هایی مثل پیدا 
کردن جای پ��ارک یا ماندن در ترافیک های س��نگین، یا 
پش��ت چراغ قرمز های طوالنی... و بعد بهترین روش برای 
رسیدن به مقصد را قبل از حرکت انتخاب کنیم. در دنیای 
مدرن امروز، هنوز هم برای مس��یر های کوتاه، طی کردن 
مس��یر پیاده یا درصورت امکان با دوچرخه، همیشه یکی 
سریع ترین و بهترین گزینه ها برای رسیدن به مقصد است. 
در   نهایت، اروپایی ها به این نتیجه رس��یدند که با شروع 
فصل پاییز و کوتاه ش��دن روز ها و بیش��تر شدن ترافیک، 
»هرچه زمان برای فرد کمتر می شود، باید زمان مشارکت 
در جمع خود را بیشتر کند.« با هم برانند، برای هم خرید 
کنن��د یا بچه دیگری را هم به خانه برس��انند. همکاری و 

مشارکت راهی برای صرفه جویی در زمان است. 

س��ابقه فعالیت های مدنی و یاریگری های اجتماعی در 
کش��ور ایران و به تبع آن در ش��هرها و س��کونت گاه های 
کهن این سرزمین، به گذش��ته هایی دور برمی گردد و در 
ش��کل نوین خود نیز بیش از دو دهه اس��ت که بسیاری 
عالقه مندان به فرهنگ این دیار کوشیده اند تا تالش های 
س��ازمان یافته ای در خص��وص بهب��ود ش��رایط زندگی و 
محیط زیست، پاسداشت و احیای خصوصیات و مزیت های 
فرهنگی و توجه به اندیشه و خردورزی در عرصه مدیریت 
اجتماع��ی را س��ازمان داده و عالقه من��دان را در قال��ب 
سازمان های غیر دولتی متشکل کنند. اما نکته مهم در این 
ب��اره، توجه به نقش و اهمیت محتوای��ی و کارکردی این 
سازمان ها در شکل گیری معیشت و توسعه پایدار است که 

بهتر است به اختصار اشاره ای به آن داشته باشیم. 
در گذش��ته کنش های عمومی و اعمال حق حاکمیت و 
قدرت اجتماعی تنها از طریق دولت ها یا هر نظام و دستگاه 
مس��تقر دیگر حکومتی و فقط با توج��ه به نیرو، امکانات و 
تمایالت آنها به صورت یک س��ویه ص��ورت می گرفت، اما با 
پیش��رفت جوامع و به ویژه توسعه صنعتی و اجتماعی آنها 
زمینه حضور هر چه بیش��تر بخ��ش خصوصی و نهادهای 
خارج از حکومت به شکل های مختلف فراهم شد و ملت ها 
و نیروهای مردمی در قالب ساختارها و سازمان های مختلف 

اجتماعی به صورت��ی گام به گام وارد فرآیند تصمیم گیری، 
اج��را و ظرفیت س��ازی انج��ام فعالیت ه��ای مختل��ف و 
سازماندهی شده سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شدند. به مرور 
س��اختار کلی جامعه و روابط میان آن از یک سیس��تم دو 
بخش��ی به مفهوم دولت )حکومت( و ملت به تقسیم بندی 
چهارگانه یا پنج گانه ای منتهی شد که امروزه نیز ادامه دارد، 
به صورتی که در جوامع متمدن امروزی بخش های دولتی، 
خصوصی و تجاری، سازمان های غیردولتی غیر اقتصادی و 
جوام��ع محلی )در مورد هر واقعه اجتماعی جامعه محلی 
متفاوت است( و در شکلی نوین سازمان های جامعه محور 
)CBO(  هر ی��ک دارای حقوق، مزایا، وظایف و امکانات 
متفاوتی هستند و در فرآیند اجرای پروژه های مختلف هر 

یک اهداف خود را دنبال خواهند کرد. 
در این میان  س��ازمان های غیر دولتی در اشکال مختلف 
و با موضوعات فعالیت گوناگون نقش مهمی را در فرآیند 
بهس��ازی اجتماع��ی و حرکت به س��وی توس��عه پایدار و 
هدفمند ایفا خواهند کرد؛ چراکه این سازمان ها به جهت 
شکل، ساختار، اهداف، محدوده جغرافیایی فعالیت و درجه 
تاثیر گذاری از تنوع و قابلیت انطباق بسیاری برخوردارند. 
این موضوع که خود موجب ایجاد رویکردهای متفاوتی در 
دیگر بخش های اجتماعی در جهت تعامل یا تقابل با این 
سازمان ها می شود، که در صورت بهره گیری صحیح یکی از 

فرصت ها و توانایی های ارزشمند این تشکل هاست. 
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